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Przepychanki w Å‚onie FEI wokóÅ‚ rajdów dÅ‚ugodystansowych, jakie majÄ… miejsce od
dÅ‚uÅ¼szego czasu, a które nabierajÄ… tempa w miarÄ™, jak zbliÅ¼ajÄ… siÄ™ grudniowe wybory
prezesa MiÄ™dzynarodowej Federacje JeÅºdzieckiej, a takÅ¼e kwestia samych wyborów &ndash;
to tematy maÅ‚o znane polskim miÅ‚oÅ›nikom jeÅºdziectwa. Pewnie na zasadzie, nasza chata z
kraja. Rajdy w naszym kraju to dyscyplina niszowa, a do tego nikt z Polski nie ma szans na to, aby
zostaÄ‡ kandydatem na nowego sternika Å›wiatowego jeÅºdziectwa, wiÄ™c co nas to obchodzi.
MoÅ¼e jednak warto siÄ™ przyjrzeÄ‡ tym kwestiom, gdyÅ¼ rzecz idzie o czystoÅ›Ä‡ sportu, o
wyeliminowanie dopingu, o walkÄ™ z niewÅ‚aÅ›ciwym traktowaniem koni. A poza tym w zjawiskach
tych widaÄ‡ jak na dÅ‚oni, Å¼e wielkie pieniÄ…dze, które wlewajÄ… siÄ™ do sportu, to medal z
awersem, ale i niestety z rewersem. Z jednej strony pozwalajÄ… na rozwijanie sportu, ale z drugiej psujÄ… go.
W paÅºdzierniku 2013 roku belgijski trener Pierre Arnould, bÄ™dÄ…cy jednoczeÅ›nie czÅ‚onkiem
Komisji Rajdów FEI, opublikowaÅ‚ na Å‚amach &bdquo;The Telegraph&rdquo; artykuÅ‚, w którym
skrytykowaÅ‚ biuro FEI za brak zdecydowanych dziaÅ‚aÅ„, jakie &ndash; jego zdaniem - powinny
zostaÄ‡ podjÄ™te, aby przeciwdziaÅ‚aÄ‡ temu, co w rajdach wyczyniajÄ… kraje arabskie. ZostaÅ‚
za to zbesztany przez sekretarza generalnego FEI, Ingmara de Vosa. Ten ostatni stwierdziÅ‚, Å¼e
Belg moÅ¼e mieÄ‡ swoje zdanie, ale publicznie nie powinien siÄ™ wypowiadaÄ‡ bez konsultacji z
resztÄ… czÅ‚onków Komisji Rajdów i jej szefem.W marcu 2014 roku AmerykaÅ„ska Komisja
Rajdowa (American Endurance Ride Conference) zagroziÅ‚a rozÅ‚amem, jeÅ¼eli FEI nie upora
siÄ™ z tym problemem do 1 stycznia 2015 roku.O jaki problem chodzi? MówiÄ…c najogólniej, o
traktowanie koni rajdowych jako maszynki do wygrywania za wszelkÄ… cenÄ™. A cenÄ… tÄ… jest
stosowanie niedozwolonych Å›rodków. Jednych po to, aby startowaÄ‡ nawet na kulawych koniach
(Å›rodki przeciwbólowe), drugich &ndash; aby zwiÄ™kszyÄ‡ szanse koni na zwyciÄ™stwa
(anaboliki steroidowe). Jaka jest skala tego problemu, niech przemówiÄ… liczby.W latach 2010-2012
u 41 koni rajdowych stwierdzono obecnoÅ›Ä‡ niedozwolonych substancji. Z tej liczby aÅ¼ 34 konie
(83%!) dosiadane byÅ‚y przez zawodników z takich krajów, jak: Arabia Saudyjska, Bahrajn, Jordania,
Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie (VII grupa FEI).Dla porównania: w tym samym czasie
stwierdzono 19 przypadków obecnoÅ›ci niedozwolonych substancji u koni skokowych na caÅ‚ym
Å›wiecie, a liczebnoÅ›Ä‡ tej grupy koni (31 064) jest trzy razy wiÄ™ksza, niÅ¼ rajdowych. Pecunia
non oletDlaczego FEI tak niemrawo do tej pory zabieraÅ‚o siÄ™ do ucinania gÅ‚owy tej hydrze?
OdpowiedÅº jest prosta. Kraje arabskie wpompowywaÅ‚y i nadal wpompowujÄ… wielkie pieniÄ…dze
w caÅ‚y sport jeÅºdziecki, nie tylko w rajdy. DoÅ›Ä‡ przypomnieÄ‡, Å¼e Top Liga w skokach przez
przeszkody rozgrywana byÅ‚a przez kilka lat jako Meydan FEI Nations Cup Seriers. A Meydan to
przecieÅ¼ nazwa nowoczesnego toru wyÅ›cigowego zbudowanego na piasku Dubaju, gdzie
wÅ‚adca tego szejkanatu, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, urzÄ…dza jednÄ… ze swoich
ulubionych rozrywek, czyli mityng wyÅ›cigów konnych Dubai World Cup z najwiÄ™kszÄ… na
Å›wiecie pulÄ… nagród, bo liczÄ…cÄ… 27 mln dolarów! Od ubiegÅ‚ego roku cykl konkursów o
Puchar Narodów sponsoruje Arabia Saudyjska, a nazywa siÄ™ on Furusiyya FEI Nations Cup
Jumping Series.Szejk Mohammed Al Maktoum lubuje siÄ™ nie tylko w wyÅ›cigach konnych, ale
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takÅ¼e w interesujÄ…cych nas w tym artykule rajdach dÅ‚ugodystansowych. O ile koni
wyÅ›cigowych sam nie dosiada, to na konie rajdowe wsiada chÄ™tnie. Nie tylko wsiada, ale bierze
udziaÅ‚ w zawodach w tej konkurencji. I to z powodzeniem. NajwiÄ™kszym jego sukcesem jest
zdobycie tytuÅ‚u mistrza Å›wiata w 2012 roku, w angielskim Euston Park (na koniu Madji du Pont).
Sukcesy odnoszÄ… takÅ¼e inni czÅ‚onkowie rodziny ksiÄ…Å¼Ä™cej z Dubaju, w tym synowie
szejka Mohammeda Al Maktouma, a ma ich dziewiÄ™ciu (w sumie 23 dzieci!). Kiedy podczas
Åšwiatowych Igrzysk JeÅºdzieckich w Lexington w 2010 roku zÅ‚oty medal zdobyÅ‚a ekipa ZEA, w
jej skÅ‚adzie byÅ‚o trzech czÅ‚onków rodziny Al Maktoum, a Meydan byÅ‚ sponsorem tytularnym tej
konkurencji.Kiedy rok temu w czeskim MoÅ›cie Kamila Kart (Raila des Sables) wywalczyÅ‚a
brÄ…zowy medal ME, peÅ‚na nazwa tych zawody brzmiaÅ‚a: Meydan FEI Open Endurance
Championship, a 1. miejsce w klasyfikacji open zajÄ…Å‚ &ndash; jakÅ¼e by inaczej &ndash; kolejny
czÅ‚onek rodziny rzÄ…dzÄ…cej Dubajem &ndash; Rashid Dalmook Al Maktoum (koÅ„ Yamanah).
Ryba psuje siÄ™ od gÅ‚owyNa wizerunku szejka Mohammeda Al Maktouma jako sportsmena
widaÄ‡ jednak dwie powaÅ¼ne rysy. W 2009 roku zostaÅ‚ skazany przez TrybunaÅ‚ FEI na 6
miesiÄ™cy zawieszenia. Powodem byÅ‚o to, Å¼e u konia (Tahhan), na którym startowaÅ‚ w
styczniu i lutym 2009 roku na zawodach (120 km) w Bahrajnie i Dubaju, stwierdzono dwie
niedozwolone substancje: guanabenz (Å›rodek na ciÅ›nienie, ale dziaÅ‚ajÄ…cy równieÅ¼
uspokajajÄ…co i przeciwbólowo) oraz anabolik stanozolol (kiedyÅ› &bdquo;królowaÅ‚&rdquo; u
ciÄ™Å¼arowców i lekkoatletów). ZrobiÅ‚ siÄ™ miÄ™dzynarodowy skandal. Wszak WÅ‚adca Dubaju
jest teÅ¼ premierem i wiceprezydentem Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Smaczku caÅ‚ej
sprawie dodaje to, Å¼e jego najmÅ‚odsza Å¼ona, ksiÄ™Å¼niczka Haya, córka nieÅ¼yjÄ…cego
juÅ¼ króla Jordanii, Husajna I, byÅ‚a juÅ¼ w tym czasie prezesem FEI.CaÅ‚Ä… winÄ™ próbowaÅ‚
wziÄ…Ä‡ na siebie trener koni rajdowych ze stajni szejka, Abdullah bin Husain.
&bdquo;PróbowaÅ‚&rdquo;, bo choÄ‡ zostaÅ‚ skazany na rok zawieszenia, to jednak nie uratowaÅ‚o
to szejka od kary, nawet jeÅ›li byÅ‚a o poÅ‚owÄ™ mniejsza. Na szczÄ™Å›cie nikt nie odwaÅ¼yÅ‚
siÄ™ zÅ‚amaÄ‡ Å¼elaznej zasady, Å¼e w przypadku stwierdzenia dopingu u konia, zawsze
konsekwencje musi ponieÅ›Ä‡ &bdquo;osoba odpowiedzialna&rdquo;, a tÄ… jest w pierwszym
rzÄ™dzie zawodnik. Inne osoby mogÄ… byÄ‡ tylko wspóÅ‚odpowiedzialne.Inna sprawa, Å¼e szejk
tÅ‚umaczyÅ‚ siÄ™ wÅ‚aÅ›nie tak, Å¼e on siÄ™ tym koniem na co dzieÅ„ nie zajmowaÅ‚, bo jest
zbyt zajÄ™ty. Ma od tego ludzi. I to prawda.Ta kwestia to zresztÄ… jeden z zarzutów, jakie rajdowcy
z innych krajów stawiajÄ… zawodnikom z krajów arabskich. W zachodnim Å›wiecie rajdy sÄ…
takÄ… samÄ… konkurencjÄ… jeÅºdzieckÄ…, jak skoki czy ujeÅ¼dÅ¼enie w tym sensie, Å¼e to
zawodnik codziennym treningiem na danym koniu przygotowuje siÄ™ do wspólnego startu w
zawodach. StanowiÄ… parÄ™ zarówno na co dzieÅ„, jak i od Å›wiÄ™ta. W krajach arabskich,
gÅ‚ównie od Å›wiÄ™ta. PowszechnÄ… praktykÄ… jest to, co jest normalne w wyÅ›cigach konnych:
kto inny dosiada konia na treningach, a kto inny w wyÅ›cigach. Z tym, Å¼e Å›wiecie wyÅ›cigowym
obaj sÄ… zawodowcami, z tym Å¼e ten drugi z licencjÄ… na starty. A w arabskim Å›wiecie
rajdowym, zawodowiec przygotowuje konia na treningach (a muszÄ… byÄ‡ one siÅ‚Ä… rzeczy
dÅ‚ugie i Å¼mudne), a potem w zawodach startuje na nim najczÄ™Å›ciej przedstawiciel kasty
rzÄ…dzÄ…cej danego kraju.Jeszcze wiÄ™kszy blamaÅ¼ dopingowy spotkaÅ‚ szejka Mohammeda
Al Maktouma w 2013 roku, bo rzecz siÄ™ wydarzyÅ‚a w Anglii, w kolebce jego ukochanych
wyÅ›cigów konnych. OtóÅ¼ zbadano 45 naleÅ¼Ä…cych do niego koni, które stacjonowaÅ‚y w stajni
w Neewmarket. OkazaÅ‚o siÄ™, Å¼e aÅ¼ u 11 stwierdzono albo wspomniany juÅ¼ stanozolol, albo
ethylestranol (anboliki). W tym wypadku caÅ‚a winÄ™ wziÄ…Å‚ na siebie trener Mahmmood Al
Zaroni. ZaklinaÅ‚ siÄ™, Å¼e szejk o niczym nie wiedziaÅ‚, a on popeÅ‚niÅ‚ &bdquo;straszliwy
bÅ‚Ä…d&rdquo;. Ten bÅ‚Ä…d miaÅ‚ polegaÄ‡ na tym, Å¼e trener rzekomo myÅ›laÅ‚, Å¼e jak konie
nie sÄ… akurat zapisywane do gonitw, to moÅ¼na im podawaÄ‡ niedozwolone Å›rodki! Te
wszystkie przykÅ‚ady obrazujÄ…, jakie podejÅ›cie do koni majÄ… ludzie (zapewne nie wszyscy) z
krajów arabskich. PodejÅ›cie nie do zaakceptowania w zachodnim Å›wiecie jeÅºdzieckim, który
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przecieÅ¼ teÅ¼ nie jest wolny od dopingowej plagi. Jednak tej plagi jest zdecydowanie mniej i siÄ™
z niÄ… walczy. Determinacji do walki z dopingiem w Å›wiecie arabskim widaÄ‡ zaÅ› niewiele. Haya
jak Å•ukaszenka?Tej determinacji w zrobieniu porzÄ…dku z tym, co siÄ™ dzieje na Bliskim
Wschodzie w rajdach, nie byÅ‚o teÅ¼ widaÄ‡ zbyt wiele w dotychczasowych dziaÅ‚aniach wÅ‚adz
FEI. Ostatnio jednak siÄ™ uaktywniÅ‚y, podejmujÄ…c jednÄ… inicjatywÄ™ za drugÄ…. WyglÄ…da
na to, Å¼e ma to zwiÄ…zek z apetytem ksiÄ™Å¼niczki Hayi, aby zostaÄ‡ na stoÅ‚ku prezesa FEI
na trzeciÄ… kadencjÄ™. Kiedy w 2006 roku zostaÅ‚a wybrana na funkcjÄ™ prezesa FEI,
ogÅ‚osiÅ‚a, Å¼e 8 lat, czyli dwie kadencje, to maksimum, jakie jedna osoba moÅ¼e peÅ‚niÄ‡ tÄ™
funkcjÄ™. I doprowadziÅ‚a do zmian w statucie FEI, które to gwarantujÄ…. Kiedy w 2010 roku
zostaÅ‚a wybrana na drugÄ… kadencjÄ™, potwierdziÅ‚a, Å¼e bÄ™dzie ona ostatnia.Jednak w lipcu
ubiegÅ‚ego roku szefowie 9 grup FEI zgÅ‚osili inicjatywÄ™, aby zmieniÄ‡ statut tak, aby
ksiÄ™Å¼niczka mogÅ‚a kandydowaÄ‡ ponownie. Poprawki do statutu chcieli zgÅ‚osiÄ‡ na
jesiennym zgromadzeniu generalnym FEI w szwajcarskim Montreaux, jednak ksiÄ™Å¼niczka Haya
ostudziÅ‚a te zapaÅ‚y, po raz kolejny potwierdzajÄ…c, Å¼e 8 lat prezesowania wystarczy. Inicjatywa
upadÅ‚a, ale niebawem powróciÅ‚a. W tym roku 100 (!) krajów czÅ‚onkowskich podpisaÅ‚o siÄ™ pod
wnioskiem, aby zwoÅ‚aÄ‡ nadzwyczajny zjazd FEI, który miaÅ‚by siÄ™ zajÄ…Ä‡ dokonaniem
zmiany w statucie. Takiej, aby ksiÄ™Å¼niczka Haya mogÅ‚a byÄ‡ prezesem przez nastÄ™pne 4
lata. Ten zjazd ma siÄ™ odbyÄ‡ w koÅ„cu kwietnia tego roku, w Lozannie, zaraz po Sports Forum
FEI.KsiÄ™Å¼niczka broni siÄ™ rÄ™kami i nogami, ale lud chce i pewnie biedna bÄ™dzie musiaÅ‚a
speÅ‚niÄ‡ jego wolÄ™. JeÅ›li ktoÅ› chce wierzyÄ‡, Å¼e Haya nie chce, tylko kraje czÅ‚onkowskie
coraz mocniej woÅ‚ajÄ…, Å¼e tylko ona moÅ¼e nimi rzÄ…dziÄ‡, niech wierzy. Ja tam naiwny nie
jestem. Oczywiste, Å¼e jest to marzenie Hayi i zapewne poczyniÅ‚a wiele zakulisowych zabiegów i
zÅ‚oÅ¼yÅ‚a wiele obietnic, aby aÅ¼ 100 krajów czÅ‚onkowskich zgÅ‚osiÅ‚o takÄ… inicjatywÄ™.
JeÅ›li zmiany w statucie zostanÄ… przegÅ‚osowane, ksiÄ™Å¼niczka powie: &bdquo;nie chcem, ale
muszem&rdquo; i stanie w szranki wyborcze po raz trzecie. A szanse ma bardzo duÅ¼e. Tym
wiÄ™ksze, Å¼e walne zgromadzenie i wybory odbÄ™dÄ… siÄ™ - gdzie? W Dubaju!JuÅ¼ podczas
reelekcji w 2010 roku Å‚atwo pokonaÅ‚a dwóch kandydatów z Europy, która nie potrafiÅ‚a siÄ™
zjednoczyÄ‡ i wystawiÄ‡ jednego. WygraÅ‚a gÅ‚ównie gÅ‚osami maÅ‚ych i sÅ‚abych jeÅºdziecko
krajów-czÅ‚onków, którzy widzÄ… w niej obroÅ„czyniÄ™ przed hegemoniÄ… silnej i bogatej Europy.
Ale nie tylko owi maluczcy czÅ‚onkowie na niÄ… gÅ‚osowali. Anglicy i kilka innych europejskich
krajów takÅ¼e. Å•atwo zrozumieÄ‡ zwÅ‚aszcza Anglików. Skoro jej mÄ…Å¼ i inni potentaci naftowi
z Bliskiego Wschodu co roku zostawiajÄ… na angielskich i irlandzkich torach wyÅ›cigowych miliony
dolarów, to naleÅ¼y ich hoÅ‚ubiÄ‡ i nagradzaÄ‡. ChoÄ‡by w taki sposób, Å¼e Å¼onie jednego z
najwiÄ™kszych graczy wyÅ›cigowych na Å›wiecie daÄ‡ zabawkÄ™, jakiej pragnie.Haya poza
pieniÄ™dzmi na kupowanie gÅ‚osów biednych ma jeszcze jeden waÅ¼ny atut &ndash; jest
czÅ‚onkiem MKOL. ZostaÅ‚a wybrana do tego szacownego grona w 2007 roku. ZostaÅ‚a jednak
wybrana jako prezes jednej z 15 najwiÄ™kszych federacji sportowych, a wiÄ™c na dwie kadencje,
czyli do 2015 roku. Ale o tym moÅ¼e nie wszyscy wiedzÄ…, bo zapewne u wielu pokutuje jeszcze
przekonanie, Å¼e jak ktoÅ› zostanie czÅ‚onkiem MKOL, to juÅ¼ doÅ¼ywotnio. Faktycznie, kiedyÅ›
tak byÅ‚o. Ostatnio MKOL zaczÄ…Å‚ wprowadzaÄ‡ nieco bardziej cywilizacyjne standardy. I tak,
nasza wyÅ›mienita niegdyÅ› lekkoatletka, Irena SzewiÅ„ska, bÄ™dzie czÅ‚onkiem MKOL
&bdquo;tylko&rdquo; do 80. roku Å¼ycia. A ci sportowcy, którzy wchodzÄ… obecnie do tego
elitarnego grona, bÄ™dÄ… mieli mandaty do 70. roku Å¼ycia. Ale to tak na marginesie.
CzÅ‚onkostwo w MKOL jest dla ksiÄ™Å¼niczki Hayi atutem. NiewÄ…tpliwie dziaÅ‚a w tym gronie
na rzecz jeÅºdziectwa, którego obecnoÅ›Ä‡ w olimpijskim programie &ndash; zdaniem niektórych
&ndash; byÅ‚a lub nadal jest zagroÅ¼ona.Czy byÅ‚a? ByÄ‡ moÅ¼e nieco tak. Na niekorzyÅ›Ä‡
jeÅºdziectwa dziaÅ‚aÅ‚y takie sytuacje, jak koniecznoÅ›Ä‡ budowy dwóch róÅ¼nych krosów do
WKKW, jednego do rywalizacji indywidualnej, a drugiego &ndash; do druÅ¼ynowej, co miaÅ‚o
miejsce np. w Atlancie. Na szczÄ™Å›cie ten problem (MKOL-u, bo nie Å›rodowiska jeÅºdzieckiego),
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który polegaÅ‚ na tym, Å¼e nie moÅ¼na za ten sam wysiÅ‚ek przyznawaÄ‡ dwóch kompletów
medali (jak to ma miejsce w WKKW podczas ME i MÅš), zostaÅ‚ rozwiÄ…zany. W sposób sztuczny,
bo dodany zostaÅ‚ drugi konkurs skoków, ale dla MKOL nie ma juÅ¼ problemu. CieÅ„ na
jeÅºdziectwo rzuciÅ‚y wpadki dopingowe skoczków w Atenach i w Hong Kongu. A jeÅ›li chodzi o
Hong Kong, to fakt, Å¼e jeÅºdziectwo zostaÅ‚o &bdquo;wyrzucone&rdquo; poza gÅ‚ównÄ…
arenÄ™ zmagaÅ„, czyli poza Pekin, osÅ‚abiÅ‚o pozycjÄ™ tego sportu w olimpijskiej rodzinie. Jednak
Londyn to zmieniÅ‚. Po pierwsze, jeÅºdziectwo zagoÅ›ciÅ‚o w samym sercu stolicy Anglii, w
Greenwich Park. Po drugie, zgromadziÅ‚o tÅ‚umy widzów. A po trzecie, nie zanotowano ani jednego
przypadku dopingu w jeÅºdziectwie. Wszystko to bardzo wzmocniÅ‚o pozycjÄ™ jeÅºdziectwa w
olimpijskim programie, a przy okazji pozycjÄ™ ksiÄ™Å¼niczki Hayi jako prezesa FEI, nawet jeÅ›li
niewiele byÅ‚o w tym wszystkim jej zasÅ‚ugi.Mówi siÄ™, Å¼e do programu IO w 2020 roku ma
wejÅ›Ä‡ squash. Aby tak siÄ™ staÅ‚o, któraÅ› z 26 dyscyplin sportowych bÄ™dzie musiaÅ‚a mu
ustÄ…piÄ‡ miejsca. W obecnej sytuacji wydaje siÄ™ pewne, Å¼e nie bÄ™dzie to jeÅºdziectwo.
Dlaczego uaktywnienie siÄ™ FEI w kwestii problemu rajdowego Å›wiadczy - moim zdaniem - o tym,
Å¼e ksiÄ™Å¼niczka Haya powaÅ¼nie myÅ›li o trzeciej kadencji? GÅ‚osy maluczkich to za maÅ‚o.
Musi pokazaÄ‡ najwaÅ¼niejszym jeÅºdziecko krajom, Å¼e jest w stanie rozwiÄ…zaÄ‡ ten problem,
Å¼e bÄ™dzie rzÄ…dziÄ‡ przez kolejne 4 lata w stylu zachodnim, a nie wschodnim
(bliskowschodnim). Separacja arabskich rajdów dÅ‚ugodystansowych?Uaktywnienie siÄ™ FEI w
kwestii rozwiÄ…zania rajdowego problemu na Bliskim Wschodzie wyglÄ…daÅ‚o chronologicznie
rzecz biorÄ…c tak. Najpierw wÅ‚adze FEI zainicjowaÅ‚y powoÅ‚anie &bdquo;strategicznej
grupy&rdquo; która miaÅ‚a za zadanie przedyskutowaÄ‡ i opracowaÄ‡ plan ewolucji rajdów na
najbliÅ¼sze 10 lat. WÅ‚aÅ›nie ten pomysÅ‚, jako za maÅ‚o skuteczny wobec skali problemu,
skrytykowaÅ‚ wspomniany Pierre Arnould, czÅ‚onek Komisji Rajdów FEI. OkazaÅ‚o siÄ™, Å¼e
miaÅ‚ racjÄ™, bo lutowe spotkanie w Lozannie zostaÅ‚o zignorowane przez kraje arabskie (VII
grupa).NastÄ™pnie FEI powoÅ‚aÅ‚a kolejnÄ… &bdquo;grupÄ™ roboczÄ…&rdquo;, ale juÅ¼ w
znacznie mocniejszym skÅ‚adzie, bo pod przewodnictwem obu wiceprezesów FEI, Johna McEwana
i Pablo Mayorga oraz z udziaÅ‚em wspomnianego juÅ¼ sekretarza generalnego Ingmara de Vosa.
Grupa ta 30 marca spotkaÅ‚a siÄ™ z szejkiem Mohammedem Al Maktoumem. Komunikat, jaki po
tym spotkaniu opublikowaÅ‚a FEI, mógÅ‚by stanowiÄ‡ podrÄ™cznikowy przykÅ‚ad w szkole dla
przyszÅ‚ych dyplomatów. Mowa w nim o tym, Å¼e szejk: &bdquo;docenia pracÄ™, jakÄ…
wykonaÅ‚a grupa robocza&rdquo;, Å¼e deklaruje &bdquo;peÅ‚nÄ… wspóÅ‚pracÄ™&rdquo; i inne
tego typu gÅ‚adkie sÅ‚owa. Fakty Å›wiadczÄ… jednak o czymÅ› innym. Szejk oÅ›wiadczyÅ‚, Å¼e
&bdquo;jego&rdquo; Meydan w tej sytuacji musi siÄ™ wycofaÄ‡ ze sponsorowania rajdów podczas
tegorocznych Åšwiatowych Igrzysk JeÅºdzieckich w Normandii. Co trzeba mu jednak przyznaÄ‡ - nie
zostawiÅ‚ organizatorów na lodzie. PomógÅ‚ im znaleÅºÄ‡ szybko innÄ… firmÄ™, która zastÄ…pi
Meydan. BÄ™dzie to Sobha Group, miÄ™dzynarodowa korporacja z siedzibÄ… w indyjskim
mieÅ›cie Bangalore, która to grupa nadzoruje i kieruje inwestycjami i budowami w takich krajach, jak:
ZEA, Oman, Katar, Bahrajn czy Tanzania. Wycofanie siÄ™ szejka Mohammeda Al Maktouma ze
sponsorowania MÅš w rajdach moÅ¼e byÄ‡ pierwszym sygnaÅ‚em, Å¼e kraje arabskie nie
bÄ™dÄ… chciaÅ‚y siÄ™ podporzÄ…dkowaÄ‡ wyeliminowaniu dopingu z rajdów. Z
&bdquo;ich&rdquo; rajdów. StanowiÄ… w nich potÄ™gÄ™. Wystarczy popatrzeÄ‡ na liczby.W
rejestrach FEI figuruje 3788 zawodników uprawiajÄ…cych endurance. Z tego aÅ¼ 1734 (48%)
przypada na kraje z VII grupy. Nawet malutki Oman ma wiÄ™cej zawodników (103) niÅ¼ Wielka
Brytania (76) czy Niemcy (90). W zachodnim Å›wiecie potentatem jest Francja (350), ale daleko jej
do wielokrotnie mniejszych Zjednoczonych Emiratów Arabskich (928)!Czy trudno jest sobie
wyobraziÄ‡, Å¼e kraje arabskie postanowiÄ… bawiÄ‡ siÄ™ w rajdy na swoich zasadach, nawet
kosztem odÅ‚Ä…czenia siÄ™ od FEI?Czy ten scenariusz zostanie zrealizowany, przekonamy siÄ™
zapewne do koÅ„ca tego roku. W tym terminie rozstrzygnie siÄ™ teÅ¼ to, kto bÄ™dzie prezesem
FEI. Czy bÄ™dzie to trzecia kadencja ksiÄ™Å¼niczki Hayi (przyjmujÄ™ zakÅ‚ady, Å¼e tak siÄ™
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stanie), czy teÅ¼ bÄ™dzie to ktoÅ› inny.Oto kalendarium najwaÅ¼niejszych wydarzeÅ„
dotyczÄ…cych opisywanych zjawisk:- koniec kwietnia 2014, Lozanna - nadzwyczajny zjazd FEI z
próbÄ… zmiany statutu, aby prezesem moÅ¼na byÅ‚o byÄ‡ przez trzy kadencje;- poczÄ…tek
grudnia, Monaco - zjazd MKOL z gÅ‚osowaniem nad programem IO 2020;- koniec grudnia, Dubaj
&ndash; zgromadzenie walne FEI i wybór nowego prezesa;- 1 stycznia 2015 &ndash; ewentualny
poczÄ…tek obowiÄ…zywania nowych, zaostrzonych (?) rygorów dotyczÄ…cych endurance, co
przypadnie na Å›rodek sezonu rajdowego na Bliskim Wschodzie.Marek Szewczyk
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