Czempionat Europy w Veronie 2015
W dniach 7-8.11.2015 w Veronie odbył się Czempionat Europy Koni Arabskich.
Ze zgłoszonych 132 koni ostatecznie wystartowało 118, z czego 23 polskiej hodowli i
własności. Ponadto wystąpiło 6 koni właścicieli z innych kraji, ale hodowli polskiej.
W sobotę 7.11.2015 Czempionat rozpoczęły klaczki roczne.
W klasie A świetnie pokazała się janowska Adelita, która z notą 456,0 wygrała klasę. W tej
samej klasie białecka Celita (445,5) uplasowała się na 6 miejscu.
W klasie B na 9 klaczek aż 6 było z Polski. Klasę tą wygrała michałowska El Larinera z notą
456,5. Pozostałe miejsca w pierwszej piątce zajęły kolejno: Prunella (SK Janów) 452,5, Petulla
(SK Janów) 452,0, Wasalia (Falborek Arabians) 446,5, Foggita (SK Michałów) 446,0. Elwita
(442,0) była siódma.
Ogierki również były podzielone na 2 klasy. W klasie A wystąpił janowski Paris, który z notą
455,5 ustąpił miejsca zwycięzcy AJ Azzam z Ajman Stud (DE). Natomiast w klasie B również 2
miejsce z notą 455,0 zajął Fuerte hod. Jana Dobrzyńskiego, będący obecnie własnością
Samiego Saad’a (PL).
W klasie klaczek 2 letnich zwyciężyła michałowska Pustynia Kahila z notą 455,5. Wystąpiła też
polskiej hodowli, własności katarskiej Orla Turnia (446,0).
W klasie ogierków 2 letnich wystąpiło 8 koni, z czego 3 były polskie. Wygrał Morion (463,5) z
SK Michałów, Calateon Marka Kondrasiuka z notą 456,0 zajął 3 miejsce, a Genetrix (448,5)
Agnieszki Wójtowicz był piąty.

Morion i Calateon podczas dekoracji na Czempionacie w Weronie 2015 (fot. K.Poszepczyński)

W klasach trzylatków Polskę reprezentowały: kl. Kalahari (438,5), oraz og. Eternis (438,5) –
obydwa poza pierwszą piątką.
W sobotę zostały rozegrane również klasy ogierów starszych. W trudnej i licznej (12 koni)
klasie ogierów 4-6 lat pierwsze miejsce zajął michałowski Equator z wyjątkowo wysoką notą
470,5pkt. (9x20). Bardzo dobrze zaprezentował się Psyche Keret z SK Chrcynno - Pałac, który z

3 x 20 za ruch zajął drugie miejsce z notą 459,0.
ostatecznie 4 miejsce w tej klasie.

Janowski Barok z notą 456,5 zajął

W klasie ogierów 7-9 – letnich nie mieliśmy swoich reprezentantów.
W klasie ogierów powyżej 10 lat wystąpił Girlan – Bey hod.Michała Bogajewicza, a własności
Familie Kristofferson ze Szwecji. Zajął on ostatecznie 2 miejsce z dobrą notą 458,0 (w tym
3x20) w rywalizacji 3 koni.
Sobota była niewątpliwie udanym dniem dla polskiej hodowli ze względu na osiągnięte
wyniki, jednak z uwagi na zmianę zasad sędziowania w czempionatach w stosunku do lat
poprzednich (tzw. czempionat otwarty – do którego wchodzi do 5 koni z pierwszych miejsc z
poszczególnych klas i każdy koń może być wybrany przez sędziów), wszyscy polscy hodowcy z
niepokojem oczekiwali niedzielnych rywalizacji.
Niedzielne rywalizacje rozpoczęły klacze starsze.
W klasie klaczy 4-6 lat wystąpiło 11 zawodniczek, w tym 5 z Polski. Ostatecznie wygrała
janowska Euzona z notą 460,5. Miejsce 4 zajęła również janowska Potentilla (458,5), a 5 była
białecka Perfinka (456,0). Pokazane były także: Emandilla (453,5) i Paema (448,0).
W klasie 7-9 lat wystąpiło 10 klaczy i w tym 2 z Polski (Nasim Al Khalediah – 455,0pkt. i
Parmana – 454,0pkt.). Niestety znalazły się one poza pierwszą piątką, podobnie jak
janowskiej hodowli Alabama (450,5) własności katarskiej.
Natomiast w ostatniej niedzielnej klasie, klaczy powyżej 10 lat na 8 zawodniczek 2 były z
Polski, oraz dodatkowo jedna polskiej hodowli. Zwyciężyła michałowskiej hodowli Norma (wł.
Al Muawd Stud) z notą 464,5. Druga była Emira (SK Michałów) z notą 460,5, a czwarta
również michałowska Wilda (453,5).

Emira i Euzona podczas dekoracji na Czempionacie w Weronie 2015 (fot. K.Poszepczyński)

Tak jak się obawialiśmy, czempionaty z uwagi na zastosowany system sędziowania nie były już
tak korzystne dla polskich koni. Sędziowie pozmieniali część swoich decyzji podjętych podczas
sędziowania klas, w wyniku czego medale i tytuły TOP FIVE zostały przyznane niejednokrotnie
koniom z niższych miejsc w klasach, a konie z 1 i 2 miejsc czasami schodziły z ringu bez
żadnego trofeum. Ostatecznie czempionat klaczek rocznych wygrała janowska Adelita, a
miejsca TOP FIVE zajęły El Larinera (SK Michałów) i Petula (SK Janów).

W czempionacie ogierków rocznych medal brązowy zdobył janowski Paris, a tytuł TOP FIVE
zdobył również Fuerte Samiego Saad’a.
W czempionacie klaczek młodszych faworyzowana w klasie Pustynia Kahila (SK Michałów)
uzyskała ostatecznie jedynie tytuł TOP FIVE. Podobna sytuacja miała miejsce w czempionacie
ogierków młodszych gdzie utytułowany michałowski Morion zdobył tylko TOP FIVE. Ten sam
tytuł otrzymał również Calateon Marka Kondrasiuka.
W czempionacie ogierów pierwsze miejsce i złoty medal zdobył michałowski Equator, a
janowski Barok (4 miejsce w klasie) zdobył tytuł TOP FIVE.
Srebrny medal w Czempionacie klaczy starszych zdobyła Norma (hod. SK Michałów), tytuły
TOP FIVE otrzymały również michałowska Emira i janowska Euzona.
Pełne wyniki Czempionatu w Veronie.

