
Irlandczyk zwycięzcą Grand Prix kończącego CSIO SOPOT 

2017   

 

Cian O’Connor z Irlandii okazał się najlepszym jeźdźcem 

Międzynarodowych Zawodów w Skokach przez Przeszkody 

rozgrywanych w Sopocie.  Pula nagród w najbardziej premiowanym 

konkursie wynosiła 650 000 zł. 

 

 

Przez 4 dni miłośnicy jeździectwa mogli cieszyć się wyjątkowym wydarzeniem na 

sopockim hipodromie. Międzynarodowa edycja obchodziła okrągły jubileusz. Najlepsi 

jeźdźcy świata stanęli do rywalizacji po raz dwudziesty. Tradycja, doskonała 

organizacja i jak podkreślało wielu startujących wyjątkowa lokalizacja spowodowały, 

że Sopot na stałe wpisał się w ich kalendarz jeździecki. Tak spektakularnych imprez, 

jak polskie zawody jest tylko kilka na świecie. Istotną rolę odgrywa pula nagród, która 

w tym roku wyniosła 1 620 000 zł. 

 

Na starcie pojawiły sie najpiękniejsze i najdroższe konie świata dosiadane przez 

znakomitości, takie jak bracia Whitakerowie z Wielkiej Brytanii, Irlandczycy Cian 

O’Connor i Bertram Allen, Laura Kraut ze Stanów Zjednoczonych, czy Luciana Diniz 

z Portugalii. W kuluarach mówiło się o kwocie 10 milionów euro, jaką miałby 

kosztować nowego nabywcę wierzchowiec o imieniu Good Luck, zwycięzca konkursu 

Grand Prix pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

Wysokie skoki przeplatane były pokazami. Hiszpańska szkoła jazdy prezentowana w 

Blanka Satora Show, występ Anny Sokólskiej najlepszej konnej łuczniczki na świecie, 

zmagania historycznych wojów z sopockiego Grodziska i spotkanie z polskimi złotymi 

medalistami Olimpijskimi podczas wielkiej parady na płycie głównej Hipodromu 

spowodowały, że trybuny pękały w szwach. 

 

W niecodziennej roli pojawił się Maciek Gleba Florek. Znany tancerz i choreograf tym 

razem stanął na starcie wyścigu koń zimnokrwisty kontra samochód. W ostatniej 

rundzie zatriumfował wyprzedzając swoim Porsche pięknego siwka o długość 

świateł. 

 



Konie mechaniczne towarzyszyły jeźdźcom również w konkursie specjalnym. 

Rozegrany w parach show polegał na pokonaniu trudnego parkoursu i 

natychmiastowej przesiadce do samochodu, aby wraz z partnerem, jak najszybciej 

pokonać ustawiony tor przeszkód. Bezkonkurencyjne okazały się panie. Zwyciężyły 

Karina Aziz z Kanady w duecie wraz z młodziutką Zuzanną Golicką, reprezentantką 

Sopockiego Klubu Jeździeckiego. 

 

W niedzielę kibice doczekali się wreszcie Mazurka Dąbrowskiego. Po nieudanym 

występie w Pucharze Narodów FEI Nations Cup LOTTO na trybunach panowało 

rozczarowanie. Humory poprawił aktualny Mistrz Polski Jarosław Skrzyczyński, który 

na Quintella zwyciężył w konkursie o nagrodę PZU, w którym wysokość przeszkód 

wynosiła 150 cm. 

 

W trakcie zawodów można było spotkać osoby znane i lubiane. Karolina Ferenstein - 

Kraśko, współorganizatorka imprezy obiecała, że sportowo nie powiedziała jeszcze 

ostatniego słowa i z pewnością zobaczymy ją w parkurowych szrankach podczas 

kolejnego CSIO. Nie zawiodły Kinga Rusin i Katarzyna Sokołowska, które kolejny raz 

gorąco kibicowały w Sopocie. Gościem była top modelka Kamila Szczawińska,  

znana z pasji do jeździectwa i doskonałych umiejętności w siodle, podobnie jak Kinga 

Rusin. 
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