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CSIO 2010
SKOKI W SOPOCIE

Dodatek specjalny

Wszystkie barwy je!dziectwa

W ysoki poziom
sportowy i or-
ganizacyjny za-
wodów CSIO
odbywaj!cych

si" na sopockim hipodromie cy-
klicznie od 2001 roku wp#yn!#
na podj"cie decyzji przez Polski
Zwi!zek Je$dziecki o powierze-
niu Sopotowi organizacji CSIO
w latach 2009 – 2013.

Tegoroczne zawody odb"d!
si" na sopockim hipodromie od
10 do 13 czerwca 2010 roku.

Przez cztery dni, w 11 konkur-
sach we$mie udzia# 11 mi"dzy-
narodowych ekip z Niemiec,
W#och, Finlandii, W"gier, Belgii,
Norwegii, Szwecji, Wielkiej Bry-
tanii, Ukrainy, Danii, Polski oraz
je$d$cy indywidualni z Turcji,
Hongkongu, Irlandii i Polski. W
sumie b"dzie mo%na zobaczy&
oko#o 80 je$d$ców i 190 koni. To
b"dzie tak%e rywalizacja o
punkty klasyfikacyjne do Pu-
charu 'wiata oraz nagrody fi-
nansowe, których #!czna pula
wynosi 450 000 z#.

Obok CSIO, w dniach 9 – 13
czerwca, na tym samym terenie,
rozegrane zostan! Mi"dzynaro-
dowe Zawody w Uje%d%eniu
CDI-W z udzia#em zawodników
z 10 krajów: Niemiec, W#och,
Austrii, Francji, Danii, (otwy, Es-
tonii, Bia#orusi, Antyli Holen-
derskich i Polski (w sumie ok. 15
je$d$ców i ok. 30 koni). Zawody
te b"d! jednocze)nie elimina-
cjami do Pucharu 'wiata.

Ponadto w sobot", 12 czerw-
ca, a po konkursach mi"dzyna-
rodowych w skokach i uje%d%e-

niu odb"d! si" Ogólnopolskie
Zawody Reiningowe, czyli w je$-
dzie westernowej, to nowo)& w
programie imprezy.

Od 10 do 13 czerwca, codzien-
nie w specjalnym konkursie po-
rannym, wystartuj! równie%
skoczkowie do lat 12 w ramach
konkursów Polskiej Kadry Dzieci.

Zawodom sportowym trady-
cyjnie towarzyszy# b"dzie trzy-
dniowy festyn z lunaparkiem i
wieloma atrakcjami dla ca#ych
rodzin. Dodatkowo, w prze-
rwach mi"dzy konkursami je$-

dzieckimi trójmiejska publicz-
no)& b"dzie mia#a okazj" obej-
rze& widowiskowe pokazy we-
sternowe, „ko*ski taniec” w cho-
reografii Ma&ka „Gleby” Florka,
konkurs – sztafet" konia z samo-
chodem oraz wzi!& udzia# w pa-
radzie kapeluszy i wielu konkur-
sach z atrakcyjnymi nagrodami.

Przygotowaniem ca#o)ci im-
prezy zaj"#o si" Stowarzyszenie
Komitet Organizacyjny CSIO
Sopot, wspó#dzia#aj!ce z Gmin!
Miasta Sopotu, Pomorskim
Urz"dem Marsza#kowskim,

spó#k! Hipodrom, Polskim
Zwi!zkiem Je$dzieckim, So-
pockim Klubem Je$dzieckim
oraz patronami i sponsorami.

Wszelkie bie%!ce informacje
dotycz!ce imprezy dost"pne s! na
internetowej stronie: www.csio.so-
pot.pl. Relacj" internetow! na %y-
wo ze wszystkich konkursów je$-
dzieckich i pokazów dodatkowych
b"dzie mo%na )ledzi& na stronie:
www.pomorska.tv.

Zapraszamy na Hipodrom
Sopot, przy ulicy Polnej 1, wst"p
wolny.

W ubieg!ym roku, po 17 latach przerwy, do Sopotu powróci!y najwy"szej rangi mi#dzynarodowe oficjalne zawody je$dzieckie w skokach 
– CSIO, organizowane w ka"dym kraju na %wiecie tylko jeden raz w roku. Sopot na tydzie& stanie si# stolic' europejskiego je$dziectwa
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Krótki przewodnik po CSIO

C SIO to w t#umacze-
niu na j"zyk polski –
Mi"dzynarodowe
Oficjalne Zawody w
Skokach. Skrót

CSIO pochodzi z j"zyka francu-
skiego, który jest oficjalnym j"-
zykiem Mi"dzynarodowej Fe-
deracji Je$dzieckiej FEI i ozna-
cza Concours de Saut Interna-
tional Officiel.

Zawody tej rangi ka%da z na-
rodowych federacji je$dziec-
kich ma prawo zorganizowa&
tylko jeden raz w roku i dlatego

jest ona dla ka%dego kraju im-
prez! sztandarow!.

W Polsce CSIO to impreza o
ogromnych tradycjach. Pierw-
szy raz odby#a si" w Polsce w
1927 roku w Warszawie na hipo-
dromie w Królewskich (azien-
kach. Od tego czasu CSIO roze-
grane zosta#y w Polsce ju% 56 ra-
zy, w tym w ostatnich latach:

– 12 razy w Sopocie w latach
1983 – 1993 i 2009

– 2 razy w Warszawie w latach
1994 i 1995

– 13 razy w Poznaniu w latach
1996 – 2008

Na zawodach CSIO najwa%-
niejszymi konkursami s! Pu-
char Narodów i Grand Prix.

Puchar Narodów jest zespo-
#owym konkursem rozgrywa-
nym tylko podczas Mi"dzyna-
rodowych Oficjalnych Zawo-
dów w Skokach. 

W konkursie tym bior!
udzia# oficjalne reprezentacje
narodowe w sk#adzie 3 lub 4
zawodników. To zwykle naj-
bardziej emocjonuj!ca i naj-
bardziej widowiskowa cze)&
CSIO – najwi"ksza atrakcja dla
kibiców. 

Drugim niezwykle emocjonu-
j!cym konkursem jest konkurs
Grand Prix. Rywalizuj!cy w tej
rozgrywce zawodnicy walcz!
nie tylko o najwy%sze nagrody
finansowe, ale tak%e o punkty
rankingowe i presti% zwi!zany
ze zdobyciem laurów w najtrud-
niejszym indywidualnym kon-
kursie zawodów.

W tegorocznych konkursach
– Puchar Narodów i Grand Prix,
zawodnicy b"d! mogli zdoby-
wa& punkty kwalifikacyjne do
mistrzostw )wiata 2011 (World
Equestrian Games 2011).

Liczba gwiazdek przy nazwie
imprezy oznacza wielko)& puli na-
gród, która jest do zdobycia w za-
wodach. W przypadku CSIO jest to:

CSIO 1* – maksymalna pula
nagród 49 999 franków szwaj-
carskich,

CSIO 2* – pula nagród 
od 50 000 do 149 999 franków
szwajcarskich,

Pula nagród w Pucharze Na-
rodów – minimum 15 000 fran-
ków szwajcarskich,

CSIO 3* – pula nagród od
CHF 150 000 do 249 999 fran-
ków szwajcarskich,

Pula nagród w Pucharze Na-
rodów – minimum 15 000 fran-
ków szwajcarskich,

CSIO 4* – pula nagród 
od 250 000 do 499 999 franków
szwajcarskich,

Pula nagród w Pucharze Na-
rodów – minimum 30 000 fran-
ków szwajcarskich,

CSIO 5* – pula nagród 
od 0,5 mln franków szwajcar-
skich w gór",

Pula nagród w Pucharze Na-
rodów – minimum 80 000 fran-
ków szwajcarskich.

!RODA, 9 CZERWCA 2010 R.
12.00 – 15.00 CDI-W – !w. Jerzy – Ma"a Runda
15.00 – 18.00 CDI-W – Inter II – Du#a Runda

CZWARTEK, 10 CZERWCA 2010 R.
10.00 – 10.30 Konkurs Polskiej Kadry Dzieci
10.45 – 12.30 CSIO – konkurs nr 1 – Ma"a Runda
Pod patronatem przewodnicz!cego Rady Miasta Sopotu
13.30 – 14.30 CSIO – konkurs nr 2 – Dwufazowy
Memoria" im. Antoniego Jaszczaka
15.30 – 16.30 CSIO – konkurs nr 3 – Zwyk"y
Pod patronatem prezesa Polskiego Zwi!zku Je#dzieckiego
oraz miesi$cznika „%wiat Koni”
17.30 – 19.30 CDI-W – Inter I – Ma"a Runda
19.30 – 21.00 CDI-W – Grand Prix – Du#a Runda

PI"TEK, 11 CZERWCA 2010 R.
10.00 – 10.30 Konkurs Polskiej Kadry Dzieci
10.45 – 12.30 CSIO – konkurs nr 4 – Ma"a Runda
Pod patronatem prezydentów Metropolii Trójmiasto oraz por-
talu Trójmiasto.pl
13.30 – 14.30 CSIO – konkurs nr 5 – Zwyk"y
Pod patronatem wojewody pomorskiego oraz telewizji 
Pomorska.TV
15.00 – 15.30 Pokazy reiningu (jazdy w stylu western)
15.30 – 17.30 CSIO – konkurs nr 6 – Puchar Narodów

Pod patronatem marsza"ka województwa pomorskiego
Uroczysta dekoracja z prezentacj! ekip
18.30 – 20.30 CDI-W – fina" Ma"ej Rundy

SOBOTA, 12 CZERWCA 2010 R.
10.00 – 10.30 Konkurs Polskiej Kadry Dzieci
10.45 – 12.30 CSIO – konkurs nr 7 – Ma"a Runda
Pod patronatem prezesa Konsalnet SA. oraz portalu Wirtualna
Polska
13.30 – 14.30 CSIO – konkurs nr 8 – Grupowy 

z Rund$ Zwyci%zców
Pod patronatem ministra sportu i turystyki oraz prezesa SM
Spomlek – producenta serów Old Poland
15.00 – 15.30 Pokazy reiningu (jazdy w stylu western)
15.30 – 16.30 CSIO – konkurs nr 9 – Sze!& Barier
Pod patronatem Sheraton Sopot Hotel 
oraz dziennika „Rzeczpospolita”
17.00 – 19.00 Ogólnopolskie Zawody Reiningowe
Pod patronatem wiceministra rolnictwa Kazimierza Plockego

NIEDZIELA, 13 CZERWCA 2010 R.
09.00 – 09.30 Konkurs Polskiej Kadry Dzieci
09.45 – 11.15 CSIO – konkurs nr 10 – Szybko!ci
Pod patronatem prezydenta Sopotu oraz Programu Pierwsze-
go i Trzeciego Polskiego Radia
11.30 – 12.00 Rewia Kapeluszy – I prezentacja

próba „ko&skiego ta&ca” w choreografii Ma'ka „Gleby”
Florka, z udzia"em publiczno(ci
12.00 – 14.00 CDI-W – Grand Prix – fina" du#ej rundy
Pod patronatem marsza"ka województwa pomorskiego oraz
Radia Gda&sk i TVP Gda&sk
14.00 – 14.30 Rewia Kapeluszy – II prezentacja
„ko&ski taniec” w choreografii Ma'ka „Gleby” Florka, 
z udzia"em publiczno(ci
14.30 – 15.10 CSIO – konkurs dla sponsorów 

– Samochód/Ko' reiningowy
Pod patronatem gazety „Polska Dziennik Ba"tycki” 
oraz Radia Plus
15.10 – 15.25 Zwiedzanie parkuru przez publiczno!&
15.30 – 17.00 CSIO – konkurs nr 11 – GRAND PRIX

– Jednonawrotowy z rozgrywk$
Pod patronatem prezesa NDI SA. oraz prezesa Canal+
W przerwie konkursu – fina# Rewii Kapeluszy
Czas trwania konkursów zale#y od liczby startuj$cych
zawodników, w zwi$zku z tym godziny rozpocz%cia kon-
kursów mog$ ulec zmianie

W PROGRAMIE PONADTO:
Wystawa „Malowane kjonie” – w budynku 
Trybuny G#ównej
Konkursy dla publiczno$ci
Festyn rodzinny „Daj dzieciom rado$%”

PPRROOGGRRAAMM
Mi&dzynarodowe Oficjalne Zawody w Skokach przez Przeszkody CSIO 3*

Mi&dzynarodowe Zawody w Uje'd'eniu CDI-W
Ogólnopolskie Zawody Reiningowe

9 - 13 CZERWCA 2010 ROKU • HIPODROM SOPOT • UL. POLNA 1

Transmisje 
z zawodów

( Relacja online na #ywo 
z wszystkich dni zawodów:

www.pomorska.tv

( 11 czerwca, w pi$tek, 
w godz. 18.15 – 20.00 relacja 

z PUCHARU NARODÓW
( 13 czerwca, w niedziel%, 

w godz. 18.00 – 20.00 relacja 
z konkursu GRAND PRIX 

w skokach oraz z GRAND PRIX 
fina"u du#ej rundy w uje#d#eniu

( 11 czerwca, w pi$tek, 
w godz. 18.15 — 20.00 

relacja premierowa 
z PUCHARU NARODÓW

( 13 czerwca, w niedziel%, 
w godz. 19.10 – 20.05 relacja

premierowa z konkursu
GRAND PRIX w skokach
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W tym roku sopockim zawodom CSIO 3* towarzysz!

wa%ne zawody kwalifikacyjne do Pucharu 'wiata
w uje%d%eniu, wed#ug oficjalnej nomenklatury
Mi"dzynarodowej Federacji Je$dzieckiej (FEI) –
zawody CDI-W. Fina# P' odb"dzie si" w kwietniu

przysz#ego roku w Lipsku. Puchar 'wiata w je$dziectwie ma w tym
sporcie rang" i presti% wy)cigów Formu#y 1 w sportach motoro-
wych. Zawodnicy przez ca#y sezon zbieraj! punkty do rankingu
FEI, które zdobywaj! dzi"ki startom kwalifikacyjnym. Marzeniem
ka%dego jest awans do grona fina#owej pi"tnastki najlepszych
je$d$ców na )wiecie.

Na sopockim czworoboku zaprezentuj! si" m.in. aktualna mi-
strzyni Polski Katarzyna Milczarek, która mia#a w tym roku udany
start w finale P' w holenderskim s’Hertogenbosch, zaj"#a dobre 11.
miejsce. Wystartuje tak%e Justyna Dysarz-Bylicka, amazonka z So-
pockiego Klubu Je$dzieckiego, tak%e z polskiej kadry narodowej.
Oprócz Polaków na czworoboku pojawi! si" zawodnicy z Antyli
Holenderskich, Bia#orusi, Danii, Estonii, Francji, (otwy, Niemiec,
W#och i Austrii.

Uje%d%enie (z francuskiego: dressage – tresura) to olimpijska
dyscyplina je$dziecka polegaj!ca na wykonywaniu okre)lonych fi-
gur na placu o wymiarach 20 x 60 m zwanym czworobokiem. Wy-
konywane elementy s! wynikiem rozwini"cia naturalnych zdolno-
)ci ruchowych konia. Sport ten charakteryzuje si" wdzi"kiem, szy-
kiem, elegancj! oraz d!%eniem do jak najlepszego kontaktu z ko-
niem poprzez u%ywanie delikatnych pomocy (dzia#anie dosiadu,
#ydek, r!k). Celem uje%d%enia jest doskonalenie naturalnej równo-
wagi i ruchu konia oraz wyrobienia w nim pos#usze*stwa i ch"ci
wspó#pracy z je$d$cem.

Podczas CDI-W w Sopocie rozegrane zostan! konkursy Ma#ej i
Du%ej Rundy. Programy Ma#ej Rundy mo%na okre)li& jako wst"p do
najtrudniejszych konkursów klasy Grand Prix. Ogl!daj!c par" je$-
dziec i ko*, publiczno)& mo%e podziwia& efekty d#ugoletniej pracy
cz#owieka ze zwierz"ciem. Trening wierzchowca w uje%d%eniu po-
lega na nauczeniu go efektownych ewolucji tak, aby wykonywa# je
ch"tnie, p#ynnie, dynamicznie, lu$no, ale i z uwag!. Ko* wybierany
do tej dyscypliny wymaga specjalnych predyspozycji. Idea#em jest
taki, który ma tzw. wybitny ruch oraz doskona#y charakter. Prawi-
d#owo wyszkolona para daje obraz podobny do pary tancerzy po-
ruszaj!cych si" w pe#nej harmonii, bez widocznego wysi#ku i z pra-
wie niewidzialn! komunikacj!.

Najbardziej widowiskowym konkursem, jaki odb"dzie si" pod-
czas sopockiego CDI-W, b"dzie Grand Prix Freestyle, czyli program
dowolny z muzyk!. Ka%dy z je$d$ców i amazonek zaprezentuje
wraz ze swoim wierzchowcem niepowtarzaln! choreografi" do
specjalnie skomponowanej muzyki. Konkurs ten zostanie rozegra-
ny 13 czerwca w samo po#udnie, przed fina#em Grand Prix w sko-
kach przez przeszkody. Mo%na liczy& na to, %e po tegorocznych za-
wodach uje%d%enie na sta#e wejdzie do kalendarza imprez na hipo-
dromie w Sopocie.

Uje"d"enie, 
czyli konie 

w ta#cu

Najm$odsi na hipodromie

Polska Akcja Je$dziec-
ka „Teraz dzieci”.
Stworzy# j! toru*ski
animator je$dziectwa
Adam Sia#kowski. Ce-

lem akcji jest popularyzacja
sportu je$dzieckiego na terenie
ca#ego kraju w)ród dzieci do  12-
14 lat. To nauka bez kompromi-
sów – na du%ych koniach. 

W 2009 r. zorganizowano
we wszystkich makroregio-
nach kwalifikacje do pierw-
szego Pucharu Polski Dzieci,
którego fina# odby# si" na po-

cz!tku lipca w Toruniu. Wyniki
pozwoli#y na powo#anie kadry
narodowej Dzieci. Kolejnym
krokiem by# wyjazd reprezen-
tacji na mistrzostwa Europy w
Belgii. Ten wa%ny start po-
twierdzi#, %e polskie dzieci po-
dejmuj! równorz"dn! rywali-
zacj" z rówie)nikami na hipo-
dromach Starego Kontynentu
i )mia#o mog! zaspokaja& swo-
je ambicje.

Pomys# rozwoju je$dziectwa
wytyczony przez akcj"  „Teraz
dzieci” ju% zacz!# si" sprawdza&.
Jego skuteczno)& zosta#a po-

twierdzona m. in. podczas nie-
dawnych zawodów CSIO w Au-
strii, gdzie polska dru%yna zaj"#a
trzecie. miejsce, a polska dziew-
czyna wygra#a jeden z wa%niej-
szych konkursów.

Akcja „Teraz dzieci” organizuje
równie% starty na najbardziej pre-
sti%owych imprezach odbywaj!-
cych si" w Polsce: w katowickim
Spodku, na warszawskim Torwa-
rze czy, tak jak obecnie, w Sopo-
cie, podczas CSIO. Do)wiadcze-
nie najm#odszych je$d$ców wy-
niesione z wyst"pów w zawodach
tej rangi jest nie do przecenienia. 

Has#ami przewodnimi Pol-
skiej Akcji Je$dzieckiej „Teraz
dzieci” s!: edukacja, kultura, za-
bawa i sport.  Sukces jak lokomo-
tywa ci!gnie za sob! ca#! dyscy-
plin" sportow!. W je$dziectwie
brakuje jednak Justyny Kowal-
czyk, Adama Ma#ysza czy Toma-
sza Golloba, sportowców, którzy
sprawili, %e dyscypliny, które
uprawiaj!, zyskuj! na popular-
no)ci. Stawiaj!c na nauk" je$-
dziectwa dzieci w ka%dym zak!t-
ku Polski, mo%emy liczy&, %e wy-
chowamy zawodnika, który wy-
promuje tak%e sport je$dziecki.

Reining – western na sportowo

Zgodnie z definicj! na-
wi!zuj!c! do angloj"-
zycznego s#owa rein
(wodza, prowadzi&,
kierowa&) – reining to

nie tylko prowadzenie konia, ale
i kontrolowanie ka%dego jego
ruchu.

Dobrze wyszkolony ko* re-
iningowy powinien porusza& si"
po arenie ch"tnie, bez oporu i
niepotrzebnej walki, przy nie-
zwykle delikatnych sygna#ach
ze strony je$d$ca. Wspó#praca
musi by& pe#na, tak by ko* wy-
gl!da#, jakby by# sterowany si#!
woli je$d$ca. Reiningowa para
wykonuje na parkurze jeden z
kilkunastu schematów, w które-
go sk#ad wchodz! regulamino-
we manewry: lotna zmiana nogi,
du%e i ma#e ko#a w galopie (wy-
konywane z widoczn! ró%nic!
pr"dko)ci), zwrot na zadzie, cof-
ni"cie, szybkie obroty wokó#

wewn"trznej tylnej nogi konia,
czy zatrzymania z po)lizgiem.

Wszystkie manewry musz!
by& wykonane z precyzj!, ka%dy
z nich podlega ocenie s"dziego.
Ca#o)& wyst"pu sk#ada si" na
niepowtarzalne widowisko, w
którym kilkunastometrowe za-
trzymania (sliding stop) i nie-
zwykle szybkie obroty (spins)
zwykle porywaj! publiczno)&.

To nowy styl jazdy konnej,
b"d!cy alternatyw! dla kla-
sycznej szko#y jazdy. Korzeni tej
konkurencji nale%y szuka& w
jazdach kowbojów po amery-
ka*skiej prerii. Oko#o 1949 roku
organizacja hodowlano-spor-
towa American Quarter Horse
Association wyodr"bni#a re-
ining jako osobn! konkurencj"
je$dzieck!.

Zainteresowanie now! form!
rywalizacji by#o tak du%e, %e w
1966 roku powsta#o  osobne sto-
warzyszenie maj!ce na celu jej

promocj" – National Reining
Horse Association. Od tego cza-
su z roku na rok reining nabiera
znaczenia i stopniowo wpisuje
si" w rzeczywisto)& je$dzieck!
w Stanach Zjednoczonych i na-
st"pnie w Europie.

W 2000 roku decyzj! Mi"dzy-
narodowej Federacji Je$dziec-
kiej ameryka*skie uje%d%enie
uzupe#ni#o list" oficjalnych kon-
kurencji je$dzieckich. Dzi) re-
ining to tak%e pot"%ny )wiatowy
przemys#, wart setki milionów
dolarów, skupiaj!cy hodowców,
zawodników i mi#o)ników koni.

Pula nagród tylko w jednej z
najwa%niejszych imprez prze-
znaczonych dla m#odych koni,
rozgrywanej pod nazw! NRHA
Futurity, wynosi 2 mln dolarów.
Czek dla mistrza najwy%szej kla-
sy Open opiewa na 125 000 do-
larów.

Reinigiem interesuj! si" tak%e
gwiazdy bran%y rozrywkowej i

sportu. W 2010 roku swe pierw-
sze zawody zaliczy#a trzykrotna
mistrzyni )wiata w uje%d%eniu –
Anky Van Grunsven. To znak, %e
konkurencja wkracza w kolejn!
faz", która by& mo%e zako*czy
si" wpisaniem reiningu na list"
konkurencji olimpijskich.

Konkurs w konkurencji re-
ining, który odb"dzie si" na so-
pockim hipodromie 12 czerwca
2010 r., ma charakter otwarty.
Organizatorzy – Stowarzysze-
nie Paint Horse Club Poland –
zaprosili do udzia#u wszystkich
ch"tnych, przede wszystkim
jednak je$d$ców z pó#nocnej
cz")ci Polski. To ma by& tak%e
szansa, by zainteresowani mogli
zdoby& punkty kwalifikacyjne
do mistrzostw Polski. Jest na-
dzieja, %e w przysz#o)ci zawody
reiningowe w Sopocie osi!gn!
rang" CRI i stan! si" kolejnym
wa%nym wydarzeniem je$-
dzieckim w naszym kraju.
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