Klubowe Zawody Jeździeckie
o Puchar Przechodni
08 czerwca 2019

Z samego rana 08 czerwca 2019 roku uczestnicy zebrali się na terenie stajni Ogniska TKKF
„Przyjaciel Konika”, by wraz z instruktorami omówić na jakich zasadach będą się odbywać zawody
2019.
Następnie przystąpiliśmy do przygotowania naszych wierzchowców – konie zostały wyczyszczone,
grzywy wyczesane i ogony uplecione.

O godzinie dziewiątej zawody zostały
oficjalnie rozpoczęte, gdy razem z
końmi wszyscy startujący zgromadzili
się na ujeżdżalni. Po półgodzinnym
rozprężeniu wszyscy byliśmy gotowi do
startu i przystąpiliśmy do pierwszego
konkursu, którym były skoki. Składający
się z ośmiu przeszkód, tor miał być
jechany na dokładność. Oznacza to, że
sędziowie oceniali najazd, skok i
lądowanie na każdej przeszkodzie na
określoną ilość punktów, a czas
przejazdu nie pełnił większej roli.
Emocje były ogromne, a zarówno
jeźdźcy jak ich rumaki walczyli dzielnie
aż do ostatniej przeszkody.

Po zakończeniu konkursu skoków przyszedł czas na ujeżdżenie. W tej konkurencji każdy
uczestnik miał za zadanie przejechać samodzielnie ułożony program, zawierający określone
wcześniej elementy. Jeźdźcy wykazali się niesamowitą kreatywnością, układając wychodzące
ponad program figury i pozytywnie zaskakując widownię swoją jazdą. Gdy wszystkie występy
dobiegły końca, część koni została sprowadzona na padok. Reszta pozostała na ujeżdżalni by wraz
ze swoimi najmłodszymi jeźdźcami oraz uczniami szkółki wystartować w dwóch odpowiednio
dostosowanych do stopnia zaawansowania zawodników wariacjach konkursu tatarskiego. Zawierał
on takie wyzwania jak slalom, przechodzenie przez szarfę, trafianie piłką do wiadra, przekładanie
ringo i labirynt z drągów.
Około godziny 12:30 sprowadziliśmy wszystkie konie do stajni, by oporządzić je i nakarmić.
Podczas tej trwającej około półtora godziny przerwy zostały ogłoszone wyniki konkursu tatarskiego.
Uczestnicy mieli czas, by coś zjeść i przygotować się do ostatniego już konkursu dla
zaawansowanych, którym był cross.
Ułożona na terenie ośrodka trasa składała się z odcinków, po których można było poruszać się
określonym (i nie wyższym) chodem. Zmiany prędkości były sygnalizowane wiszącymi na
drzewach kolorowymi bibułami, a z całą trasą zostaliśmy zapoznani przez instruktorki jeszcze
przed startem.

Miejscami bywała wymagająca, ale zawodnicy poradzili sobie z nią śpiewająco!
W godzinach popołudniowych przystąpiliśmy do ponownego czyszczenia i siodłania koni.
Tym razem rozgrzewka odbyła się w terenie, by pokazać wierzchowcom nowo ustawione do crossa
przeszkody. Następnie wszyscy uczestnicy zebrali się dookoła okrąglaka, gdzie każdy stępując
czekał na swój przejazd. Ze wszystkich konkurencji ta zajęła najwięcej czasu, ale także przyniosła
nam najwięcej frajdy i satysfakcji.
Kiedy ostatni przejazd dobiegł końca skierowaliśmy się do stajni, by po raz ostatni tego dnia
oporządzić konie oraz dać im wieczorne siano. W tym samym czasie punkty zostały podliczone i
dyplomy wydrukowane. O godzinie 19:00 wszystko było gotowe, a my niecierpliwie
wyczekiwaliśmy ogłoszenia wyników, które miało nastąpić w tradytorze.

Na pamiątkę tegorocznego wydarzenia każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy kubek z magnesem
oraz kolorowe flo. Osoby, które zajęły miejsca od I do III miały również możliwość wyboru bardzo
przydatnych jeździeckich nagród materialnych: uwiązów, rękawiczek, palcatów i nie tylko. W
ramach zakończenia wręczony został również puchar przechodni dla jeźdźca, który uzyskał łącznie
najwięcej punktów w ogólnej klasyfikacji.
W zawodach wzięło udział 56 startujących. Do kwalifikacji pucharowej zakwalifikowało się 7
zawodników. Puchar przechodni zdobyła Aleksandra Dzióbek.
I tak o godzinie 19:30 zakończyliśmy kolejne czerwcowe zawody w Przyjacielu Konika,
snując już plany na następny rok i niecierpliwie wyczekując listopadowego Hubertusa.
Wydarzenie odbyło się bezproblemowo i spokojnie, dzięki czemu z pewnością będzie mile
wspominane zarówno przez uczestników, jak i organizatorów.

Dziękujemy Kadrze i Kadetom Szkoły Aspirantów Państwowej Straży
Pożarnej w Krakowie za pomoc w przygotowaniu ujeżdżalni do zawodów

