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0cena młodych koni startujących
w dyscyplinie rajdów długodystansowyoh
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Fitness level eualuation of young endurance holses
Summary

The method of fitness evaluation and usefulness of the young horses (4-6 years old) for the endurance sPort
}vas presented. This method is based on the veterinary assessment of the horses at the vet insPection after
finisń and the average speed of the run. Such parameters as gait, dehydration, gut sound and caPillary refill
were estimated as thl most important for endurance horses. Veterinary evaluation of these Parameters was
presented on a scale from 5 (tńe best) to 1 (the worst). The final score was the ratio of these vet Points, sPeed

ioefficient and the length of tt" disĆance coefficient. This method was used to analyse_three age grouPs of
young polish endurancó horses in the 2001-2003 seasons. The results were analysed considering average sPeed

and t-he score of vet points obtained by each horse. It has been demonstrated that Young Polish endurance
horses begin their spórt career too eariy and their average speeds are too fast. Limiting the maximum sPeed

for young endurance horses was suggested.
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Intensywny rozwój sportu jeździeckiego w drugiej po-
łowie XX wieku, atakżębardzo wysokie ceny uzyskiwa-
ne za najlepsze konie spottowe były jednyml z czynni-
ków stymulujapych opracowanie metod wczesnej oceny
waftości użytkowej koni. Ogiery ras półkrwi w wieku 2,5

lat oceniane są podczas testu studniowego. Najpopular-
niejszą metodą oc są
championaĘ które 4-,

5- i 6-1etnich w dys aty
w skokach przęzpTzeszkody sąw Polsce rozgrywane od
1992 roku, a w pozostałych dyscyplinach od ] 993 r.

Rajdy długodystansowe nie są dyscypliną olimpijską
ale na świecie rozwljająsię tak dynamicznie, że w ż00I
roku zdobyły, pod względem popularności, drugie miej-
sce, plasujap się z
dyscyplina rajdów
15 lat, a zawody
Mi ędzynaro dowej F ederacj i J eżdzie ckiej (F EI). P o za r e -

gulaminem rozgrywania zawodów klasy L (lekka) nie ma
w Polsce żadnych przepisow i uregulowań dotyczapych
młodych koni (4-6 lat). W krajach osiagających świato-
we sukcesy w tej dyscyplinie obowiazująbardzo ścisłe

nych podczas ostatniego badania na mecie rajdu oraz lzys-
kanej średniej prędkości.

łasnej metody zastosowanej do oce-
n ujapych w Polsce w dyscyplinie raj-
dów długodystansowych,

- wykorzystanie zaprezentowanej metodyki do oceny
populacji młodych koni rajdowych w Polsce.

Matetiał imetody
Materiał badawczy stanowiło 85 rnłodych koni w wieku

4-6 Iat, uczestniczących w polsl<ich sportowych rajdach dłu-
godystansowych w latach 2001-2003.
Iiczyła 30 koni, pięciolatkow 23, a szę

Podczas trwania rajdu startujące ko
kukrotnym badaniom weterynaryjnym. Wyniki wszystkich
badań wpisywane są do karty weterynaryjnej, Oceniane są

tan błon śluzowych, wy-
ełnienie żyły jarzmowej,
mięśni, ruch i wrazęnie

ogólne (2). Pierwsze badanie konia wykonywane jest podczas
przegla.du weter
Kolejne badania
podczas trwania
ktore odbywa się



Tab. 1. Liczebności koni w kolejnych sezonach w poszczególnych grupach wiekowych

Rok
cztetolatki

Liczebnośó|Strrtv I StarryAonia

Pięciolatki

Liczebność | St.rty I smny/łonia

sześciolatki

Liczebność l sor,v l smfiAonia

2001

2002

2003

8

9

13

30

11

14

24

49

1,38

1,56

1,85

1,63

4

6

13

23

5

18

24

47

1,25

3,00

1,85

2,04

11

6

15

32

24

14

31

69

2,18

2,33

2,07

2,16

tansu. Współczynnik prędkości odpowiadał wańości prędkoś-
ci konia podzielonej przez 10 czyli dla v : 15,61 kmlgodz.
wynosił 1, 5 67. Współczynnik długości dystans u pow stał przez
podzielenie długości dystansu przez 100 czyli np. dla 80 km
wynosił 0,8,

Więk konia decydował o długości dystansu, na którym mógł
startor,vać. Konie czteroletnie rnogą stafiować tylko w klasie
L, która rozgrywana jest na normę czasu i w której konie stal-
tują indywidualnie lub w małych grupach. Dla koni pięcio-
i sześcioletnich punktowane były tylko zawody rozgrywanę
na czas, a uczestnictwo w rajdach klasy L dla tych grup wie-
kowych nie było punktowane. Konię starszc stal,towały na
dystansach od 56 clo 120 km.

Uzyskane wyrriki opracowano statystycznie przy pomocy
testu Anova. Po stwięrdzeniu jednorodności wariancji testem
Bartletta dalsze istotności różnic między poszczególnymi śred-
nimi splawdzono metodą wieloczynnikowego testu Tukeya-
-Kramera.

Wyniki iomówienie
Uzyskane wyniki przeanalizowano pod kaJem szybkoś-

ci pokonywania dystansu oraz procentowego rozkładu
punktów za oceny weterynaryjne, uzyskiwanych przez
konie podczas badania na mecie rajdu.

W latach 2001-2003 we wszystkich grupach wiekowych
obserwowano wzrost liczebności startujących koni
(tab. 1). Szczególnie wyrażnie było to widoczne w sezo-
nie 2003 roku i świadczyło o wzroście populamości tej
dyscypliny w naszym kraju. Jednak wskaźnikiem szcze-
golnie zwracającym uwagę była niewielka liczba starlów
przypadajaq,a na jednego konia. W okresie badań średnia
liczba startów przypadajapa na jednego konia wykazy-
wała tendencj ę wzrostow ą al,e wyrażne zwiększenie war-
tości tego ws]<aźnika (od 1,25 do 3) było widoczne tylko
dla koni pięcioletnich w sezonie 2002 roku. Przy tak
sl<romnej liczbie startów prop ozycje trenerów francuskich
(4), ktot zy su g eruj ą że najlep s ząm eto dą trenowani a mło -
dych koni jest metoda startowa, są niemozliwe do zreali-
zowania. Wzrastaj ąca obecnie liczba organizowany ch za-
wodów regionalnych daje mozliwość istotnego zwiększe-
nialiczby startów dla młodych koni.

Dla koni cztero- i pięcioletnich średnie tempa rozgTy-
wania rajdu były najniższe w pierwszym roku prowadze-
nia punktacji, a w l<olejnych latach wzrastały (tab. ż).
W 2001 roku najniższąśredniąprędkość rozgrywania raj-
du miały konie czteroletnie, a nĄwyższą sześcioletnie.
W kolejnych latach zależnośc ta uległa odwrócenirr i śred-
nie prędkości były najwyzsze dla koni czteroletnich. Na-
tonriast dla grupy koni sześcioletnich obserwowano ob-
nizenie średniej prędkości w stosunku do waftości uzys-
kanych w pierwszym sezonie badań.

Tab. 2. Średnie tempo (km/godz.) uzyskiwane przez poszcze-
gólne grupy wiekowe

Rok czterolatki Pięciolatki sześ ciolatki

2001

2002

2003

13,7a t 3,05

'l5,9 t 1,56

15,5 ł 2,73

14,2 ł2,71

15 ,3 ł 2,52

15,0 t 1,63

16,0b t 1,58

14,3 t 2,24

'l4,9 x2,17

Objaśnienia: średnie oznaczone roznymi literami różnią się istot-
nie p < 0,05

Porównujap w l<olejnych sezonach rozkład punktów za
oceny weterynaryjne w najmłodszej grupie koni widać,
ze najwięcej dobrych ocen (1B-20 pkt.) uzyskały w roku
2003 (ryc. 1), a najgorszebyły wyniki w roku 2001. Taki
rozkład ocen moze świadczyć albo o corazlepszympTzy-
gotowaniu młodych koni do startów, albo także o coraz
lepszej jakości koni rozpoczynających starty w tej dys-
cyplinie. W wielu przypadkach obserwowano występo-
wanie zależności między tempem rozgrywania rajdu
a uzyskanąpunktacją- gorsze oceny przy wyższym tem-
pie jazdy, Niektore konie uzyskiwały dobre oceny przy
wysokiej średniej prędkości. W krajach, których jeżdżcy
odnoszą duze sukcesy w dyscyplinie rajdów (Australia,
Francja, Niemcy, Włochy) konie czteroletnie nie mają
prawa startu. Obserwowany u polskich czterolatków
wzrost prędkości jest zjawiskiem bardzo niekorzystnym.
Jal< wynika z wcześniejszychbadań własnych (5) to właś-
nie prędkość jest czynnikiem najbardziej konfuzjogennym.
Wśród koni starĘących w rajdach większość stanowią
konie czystej krwi arabskiej, które należą do koni póżno
dojrzewających. Obserwowane w grupie koni czterolet-
nich wysokie średnie prędkości mogą spowodować tak
znaczne uszkodzenia w obrębie aparatu ruchu, ze unie-
mozliwiądalszy sporlowyrozwój konia. Korzystajap z do-
świadczeń innych klajów powinno się przyjąć docelowe
założenje zakazu startów dla czterolatków, a natychmiast
wprowadzić, dla tej grupy wiekowej, ograniczenie pręd-
kości do l0 km godz.

Konie pięcioletnie stanowiły najmniej liczną grupę.
Pięciolatki to w Polsce pietwsza grupa wiekowa, która
startuje na dłllższych dystansach (do l00 km), rajdy roz-
grywane są na czas, a zwycięzcą- ten kto pierwszy prze-
Woczył linię mety i potem pozyty.wnie przeszedłkontrolę
weterynaryjną. Na świecie konie pięcioletnie rozpoczy-
nają dopiero starty w rajdach. W pierwszym sezonie star-
towym są to przede wszystkim dystanse od 30-60 km,
a w wyjątkowych wypadkach pojedyncze stańy na 90 km.
Dozwolone prędkości nie przekrac zają I 4 kn/ godz. ( 1, 3 ).
Srednia prędkość uzyskiwana przez polskie konie pięcio-
letnie była najniższa w pierwszym roku badai, anajwyż-
sza w drugim. Porównując procentowe rozkłady ocen
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Ryc. 1. Procentowy rozkład ocen weterynaryjnych u koni czte-
roletnich
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Ryc.2. Procentowy rozkład ocen weterynaryjnych u koni pię-
cioletnich
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Ryc.3. Procentowry rozkład ocen weterynaryjnych u koni sześ-
cioletnich

ukoni5-len,ichz4-letnimiwyrażniewidaćznaczniewięk-
szy tozrzut uzyskanych punktów i przesunięcie w lewo,
czyliwzrostliczby ocen słabszych (ryc, 2). W roku 2001
żadęn pięciolatek nie uzyskał więcej niż I7 punktów.
W latach następnych punktacja się poprawiła, ale jednak
najwięcej koni uzyskiwało po 16 lub 17 punktow.

Najstarszą ocenianą grupę wiekową stanowiły konie
6-1etnie. W roku 2001, kiedy średnia prędkośó była naj-
wyższa, uzyskane oceny weterynaryjne mieściły sięw za-
kresie od 12 do 17 punktów. W latach 2002 i2003 tempo
rozgrywania rajdów przez konie sześcioletnie spadło
w stosunku do wyniku z 200I roku, ale różnica ta nie
była statystycznie istotna. W roku 2002 konie uzyskiwa-
ły lepsze oceny podczas badania weterynaryjnego (ryc. 3)
co spowodowało przesunięcie wykresu w prawo do za-
kresow 1 5-20 punktów i aż 27%o ptęciolatków zebrało po

19 punktów. W roku 2003 punktacjaposzczególnych koni
była zrożnicowana od 11 do 20 punktów, ale, niestety, aż
36%okoni zdobyło tylko po 16 punktów.

Na podstawie liczby punktów zebranych w kolejnych
rajdach przezkonia za oaęLy weterynaryjne mozna wy-
ciągać wnioski doĘczące zatówno adaptacji konia do
wysiłku, jak i oceniać stosowane metody treningowe.
Możnaprzyjąó, że ocenaw zakresie 1 5- 17 punktów świad-
czyłazwykle o zbyt szybkim pokony.waniu dystansu, nie-
proporcjonalnym do stopnia wytrenowania konia. Oceny
ponizej 15 punktów świadczyĘ albo o zbyt szybkiej jeż-
dzie, albo o zupełnym nieprzygotowaniu konia do staftu.
Często bardzo niskie oceny otrzymywaĘ konie zawodni-
ków, którzy startowali po raz pierwszy i za wszelką cenę
chcieli wygrać konkurs. Obserwowany w ostatnich latach
spadek liczby koni startujących w Mistrzostwach Polski
( 1 60 km), j ak i niskie prędkości zwy cięzców skłaniaj ą do
zastanowienia się nad przyczynami tego zjawiska. Wy-
daje się, ze podstawowąptzyczynąjest niewłaściwe ma-
nezowanie młodymi końmi. Młode konie w Polsce jezdżą
zdecydowanie za szybko. Nadrzędnym celem zawodni-
ków startujących na młodych koniach powinno być do-
branie takiej prędkości rozgrywania rajdu, aby ocena we-
terynaryjna na mecie, za cztery wybrane parametry nie
byłaniższaniz 18 punktów. Właściwe dozowanie obcią-
żęn dla młodych koni powinno, w ciągu najbliższychlat,
spowodować wzrost liczebności koni klasy mistrzowskiej
dobrze przygotowanych do dużych wysiłków.

Zaproponowana metoda oceny koni odzwierciedla nie-
prawidłową sytuację panującą w polskich rajdach długo-
dystansowych. Sladem krajów doświadczonych w tej
dyscyplinie spotlu, dla koni 5- i 6-1etnich. powinno się
wprowadzić maksymalne prędkości, których przekrocze-
nie jest karane eliminacją zawodnika.

W celu poprawy istniejącej sytuacji należałoby umoz-
liwić młodym koniom większą liczbę startów w ciągu
sezonu. Kilkukrotne starly na podobnej długości dystan-
sach ułatwiłyby kontrolę możliwości konia, a analtza
uzyskiwanych ocen pozwollłaby jeżdżcowi i trenerowi na
ocenę i ewentualną korektę stosowanych metod trenin-
gowych. Systematyczne uzyskiwanie słabych ocen wete-
rynaryjnych wskaz}r,vałoby albo na błędy treningowe i Ą-
wieniowe, albo sugerowało nieprzydatność konia do dys-
cypliny rajdów.

wraz ze wzrostem liczebności koni warto zastanowić
się nad mozliwości ąrozgrywania na zakończenie każde-
go sezonu zawodów finałowych dlaposzczególnych grup
wiekowych.

Czynnikiem najbar dziej stymuluj ącym właściwe eks-
ploatowanie młodych koni byłoby uznanie przez Mini-
sterstwo Rolnictwa championatów młodych koni rajdo-
wych i nagradzanie zwycięzców.

piśmiennictwo

l.Clayton 11,: Conditioning sport horses Sport Horse Publication. University
Saskatoon, Canada 199l

2.Dębecka K., Szarska E : Arraliza weterynaryjnych kart koni startujących w raj-
dach długodystansowych, Medycyna Wet. 1 997, 6, 351-358

3. Marlin D, Nankervis K : Equine exercise physiology Blackwell Science Ltd.
2002

4 Rossely I.: How fast should we go Endurance World 2003, 3, 14,36-39
5. Szarska E.: Zmiany wybranych parametrów krwi koni rajdowych w zależności

od dfugości dystansu. Medycyna Wet 2001,'7,522-526.

Adres autora: dr Ewa Szarska, u|, Kozielska 4,01-163 Warszawa; e-mail:
ewaszarska@wp.pl


