
Triumf Włocha oraz tłumy Poznaniaków na  
CSI** DERBY Poznań 2012
Międzynarodowe Zawody Jeździeckie w Skokach przez Przeszkody  
CSI** DERBY Poznań 2012, III Memoriał Macieja Frankiewicza 
29 czerwca - 1 lipca 2012
Występy znakomitych polskich i zagranicznych jeźdźców, efektowne pokazy kaskaderskie, a także Miasteczko Dziecięce 
„Konik” przyciągnęły w pierwszy weekend wakacji na Hipodrom Wola tłumy miłośników sportów konnych. Najlepszym 
zawodnikiem CSI** DERBY Poznań 2012 okazał się reprezentant Włoch – Roberto Turchetto. Na koniu Ultimo FS wygrał 
on niedzielny konkurs Grand Prix Miasta Poznania i został zwycięzcą III Memoriału Macieja Frankiewicza. W zorganizowa-
nych przez Stowarzyszenie Grupy Nickel zawodach, z łączną pulą nagród 283 tys. zł, uczestniczyło w tym roku 87 zawod-
ników z 9 krajów, a na parkurze zaprezentowało się aż 178 koni.

W pierwszy weekend wakacji na 
poznańskim Hipodromie Wola orga-
nizatorom i zawodnikom dopisała nie 
tylko pogoda. Tłumy Poznaniaków, 
podobnie jak przed rokiem, kibicowały 
czołówce polskich i zagranicznych jeźdź-
ców, przybyłych do stolicy Wielkopolski 
na Międzynarodowe Zawody Jeździec-
kie w Skokach przez Przeszkody CSI** 
DERBY Poznań 2012. Na 178 koniach 
w 16 konkursach zaprezentowało się aż 
87 zawodników z Polski, Litwy, Niemiec, 
Czech, Ukrainy, Chin, Hong Kongu, 
Włoch oraz Finlandii. Prawie 39 tys. zł 
oraz tytuł najlepszego jeźdźca poznań-
skiej imprezy zdobył niezwykle utalento-
wany Roberto Turchetto z Włoch, który 
na swoich trzech koniach - Ultimo FS, 
Samurai oraz DAN 7-T, wygrał aż 4 kon-
kursy, w tym zaliczane do rankingu FEI 
Grand Prix Miasta Poznania o nagrodę 
ENEA SA. Włoski zawodnik został 
także zwycięzcą III Memoriału Macieja 
Frankiewicza, odbierając z rąk pani Joan-
ny Frankiewicz pamiątkową szablę ułań-
ską. Z Turchetto w trakcie poznańskich 
zawodów równą walkę podejmowali Po-
lacy, m.in. Marek Lewicki, triumfator so-
botniego konkursu o nagrodę Kanclerza 
Loży Wielkopolskiej BCC oraz Sarasin 
Bank, Łukasz Brzóska i Wojciech Dahlke, 
zdobywcy trzeciego i czwartego miejsca 
w konkursie Grand Prix i całym Memo-
riale oraz Ales Opatrny z Czech, który 
zdobył drugie miejsce w obu konkursach 
zaliczanych do rankingu Rolexa FEI. 

Podczas tegorocznych za-
wodów bardzo dobrą formę za-
prezentowała także Aleksandra 
Lusina, najlepszy polski jeździec w ran-
kingu FEI, tegoroczny wicemistrz 
Polski Michał Kaźmierczak oraz mło-
dziutki  Maksymilian Wechta. Dwa  
z 10 konkursów CSI** wygrał re-
prezentant Litwy Darius Akelis, 
który zdobył także drugą nagrodę 
w najbardziej widowiskowej roz-
grywce DERBY Poznania o nagro-
dę firmy BASF. Triumfatorką kon-
kursu DERBY i zarazem pierwszą  

kobietą, która w trzyletniej historii 
poznańskich zawodów wygrała jeden 
z konkursów, została Anna Jürgens.  
Niemiecka zawodniczka na koniu  
Amageddon 12 bezbłędnie i naj- 
szybciej przejechała niezwykle trudny 
parkur i pokonała siedmiu bardzo uta-
lentowanych rywali z Polski, Niemiec 
oraz Litwy.

W przeprowadzonych po raz pierw-
szy w tym roku rozgrywkach CSI Junio-
rów najlepszą zawodniczką okazała się 
bezkonkurencyjna 18-letnia Weronika 
Wilska na koniach Cassato i M. Carano, 
która wygrała wszystkie trzy konkursy. 
W CSI Dzieci dwukrotnie triumfowała 
14-letnia Janina Strzałkowska na En Via-
ble, natomiast konkurs będący kwalifi-
kacją do Mistrzostw Europy wygrała jej 
rówieśniczka Olimpia Bembenik na ko-
niu Cappucino 15. Dodatkowo między 
rozgrywkami na parkurze prezentowali 
się najmłodsi jeźdźcy na kucach, a ich wy-
czyny, jak również pokazy kaskaderskie 
grupy P. Apolinarskiego komentowała 
znana dziennikarka i miłośniczka jeź-
dziectwa Katarzyna Dowbor.

Pełne trybuny na Hipodromie Wola, 
doskonali jeźdźcy i wspaniałe konie to wi-
dok, który daje mi ogromną satysfakcję  
i rekompensuje wszelkie trudy związa-
ne z organizacją zawodów CSI. W tym 
roku zawodnicy zapewnili nam emo-
cjonujące sportowe widowisko i mam 
nadzieję, że w 2013 r. wszyscy ponownie 
zawitają na Wolę – mówi Marian Nickel, 
prezes Stowarzyszenia Grupy Nickel na 
Rzecz Sportu i Rekreacji oraz spółki 
PTB Nickel – Szacujemy, iż przez trzy 
dni zawodów hipodrom odwiedziło bli-
sko 10 tys. osób. Najmłodszym rozdali-
śmy ponad 1000 lodów, a Miasteczko 
Dziecięce „Konik” mimo upałów prze-
żywało prawdziwe oblężenie.

Sportowym emocjom towarzyszył 
niezwykle bogaty program dodatkowy, 
który przyciągnął na Wolę całe rodzi-
ny. Podczas gdy dorośli pasjonowali się 
konkursowymi rozgrywkami, najmłod-
si w specjalnie dla nich przygotowanym 

Miasteczku Dziecięcym „Konik” szale-
li na dmuchańcach i byku rodeo, brali 
udział w warsztatach plastycznych, eks-
perymentach naukowych oraz warszta-
tach o tematyce konnej prowadzonych 
przez pedagogów z przedszkola „Zacza-
rowany Park”. Z żywymi końmi, w tym 
klaczą rasy shire Jagodą, można się było 
zaprzyjaźnić podczas zajęć prowadzo-
nych przez konną policję, ułanów oraz 
trenerów z ośrodka Quatro. 

Wstęp na całą imprezę był bezpłatny. 
Informacje o zawodach oraz wyniki po-
szczególnych konkursów można znaleźć 
na stronie internetowej www.csipoznan.
pl. Zapraszamy także na www.facebook.
com/CSIPoznan.

Organizatorem zawodów było Sto-
warzyszenie Grupy Nickel na rzecz 
Sportu i Rekreacji, partnerem nato-
miast Miasto Poznań, Loża Wielko-
polska BCC oraz ENEA S.A.

Patronat honorowy nad zawoda-
mi objęli: Joanna Frankiewicz, Marek 
Woźniak, Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego oraz Ryszard Gro-
belny, Prezydent Miasta Poznania.

Patroni medialni: Radio ZET, 
TVP Sport, Onet.pl, TVP Poznań, 
Polska Głos Wielkopolski, Planeta 
FM, IKS, AMS SA , Świat Koni oraz 
nasz Sucholeski Magazyn Mieszkań-
ców Gminy.

(red)

SPECJALISTA
GINEKOLOG - POŁOŻNIK
dr Karolina Chmaj-Wierzchowska

zaprasza do gabinetu lekarskiego
ul. Dalemińska 6, Poznań (Piątkowo)

tel. 600 11 66 76
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Podczas sobotnich zawodów odbyła się Gala BCC, na której wyróżniono przedsiębiorców.  
Od lewej: Piotr Barełkowski - Studio ADS, Jan Grabkowski Starosta, Marian Nickel - Kanclerz Loży Wielkopolskiej 
BCC, Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Andrzej Patalas - Autostrada Wielkopolska,
Marek Goliszewski - Prezes BCC, Robert Nowak - Autostrada Wielkopolska, Przemysław Pacia - Wicewojewoda  
Wielkopolski, Robert Andre - Andre Abrasive Articles, Grzegorz Ganowicz- Przewodniczący Rady Miasta.

Zawody konne przyciągnęły wielu kibiców Biegały nie tylko konie

Dla łasuchów firma Chocolissimo 
oferowała czekoladowe słodkości

Prezes Marian Nickel i dyrektor sportowy zawodów Szymon Tarant w otoczeniu zawodników

Marian Nickel - prezes PTB Nickel, Katarzyna Dowbor, Anna Lisewska - dyrektor 
Loży Wielkopolskiej BCC, Krzysztof Ratajczak - komentator sportowy Radia Merkury

Nie każdy odważył się 
dosiąść żywego wierzchowca

Rajca Tomasz Mikołajczak 
też okazał się koniarzem

Pokazy kaskaderskie zachwycały 
wszystkich zgromadzonych

Zawody zaszczycili 
przedstawiciele sucholeskich elit Catering przygotowała jak zwykle firma ABC Kuchni z Suchego Lasu

Roberto Turchetto na koniu Ultimo 
FS oraz Joanna Frankiewicz

 nr 6 (6)       lipiec 2012      Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy 21


