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1 Miejsce szkolenia  

1.1 Adres  

Hippodrome Paris-Vincennes 

2 Route de la Ferme,75012 Paris,Francja 

http://hippodromes-parisiens.fr 

Telefon: +33 1 49 77 17 17 

1.2 Zdjęcie satelitarne hipodromu 

 

Rysunek 1. Zdjęcie satelitarne hipodromu 

1.3 Lokalizacja toru w Paryżu 

 

Rysunek 2. Lokalizacja toru w Paryżu 

http://hippodromes-parisiens.fr/
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2 Prowadzący szkolenie  

Sędzia starter na hipodromie Paris-Vincennes  

Laurent Krier-Pechaire 

Tłumacz – Małgorzata Sakwerda  

3 Dzień 16 Grudnia 2015r. 

Prowadzący szkolenie wytłumaczył działanie i funkcjonowanie toru oraz zapoznał uczestników 
szkolenia z całym obiektem. Po wprowadzeniu Pan Laurent Krier-Pechaire oprowadził grupę po 
następujących miejscach na torze: 

 Miejsca z których odbywały się starty 
 Miejsce pracy sędziów u „Celownika” 
 Miejsce gdzie odbywało się ważenie Dżokejów 
 Miejsce pracy „Komisarzy” 
 Miejsce przebywania dżokejów i powożących 
 Miejsce „Stajnia Gościnna” 
 Miejsce Pracy weterynarzy 
 Miejsce obsługi toru 

Każde z tych miejsc zostało omówione pod względem 

 Ilości personelu zatrudnionego 
 funkcji jaką pełni ona na torze  

Sędzia starter Laurent Krier-Pechaire omówił rodzaje startów, jakie mogą wystąpić na torze: 

 Start za pomocą ”gumy” 
 Start za pomocą „fotokomórek” 
 Start za pomocą Autostartu 

Wszystkie metody startowe sędzia starter przedstawił pod względem: 

 Określenia równości szans 
 Bezpieczeństwa konie/dżokejów/ powożących 
 Potrzebnej infrastruktury 
 Zalety i wady poszczególnych metod 

Po południu mieliśmy możliwość oglądania wyścigów z poszczególnych stanowisk sędziowskich 
oraz możliwość rozmowy z sędziami i obsługą mityngu (zadawanie pytań – odpowiedzi). Mieliśmy 
też możliwość oglądania startów koni z bliska podczas całego mitingu wyścigowego. 

4 Dzień 17 Grudnia 2015r. 

Przed południem zwiedzanie ośrodka treningowego dla kłusaków GROSBOIS (ok.420 h) oraz wizyta w 
muzeum kłusa znajdującego się na terenie Grosbois.   
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Po południu dalszy ciąg praktyki sędziowskiej podczas rozgrywania gonitw na torze Vincennes. Wizyta 
w pomieszczeniach do pobierania prób dopingowych (rozmowy z lekarzami weterynarii). 
Uczestniczenie podczas „auto startu” (jazda samochodem przystosowanym do startu kłusaków). 
Wizyta u sędziów na celowniku i obserwacja ich pracy (pytania – odpowiedzi). 

5 Dzień 18 Grudnia 2015r. 

Podczas tego dnia były analizy nagrań wideo, podczas przeglądu startów była prezentacja: 

 Najczęstszych błędów sędziów starterów 
 Najczęstszych błędów powożących/ dżokejów 
 Jak poprawny start wpływa na przebieg wyścigu 
 Na co należy zwracać uwagę aby start odbył się prawidłowo 
 Jak powinna wyglądać współpraca między sędziami starterami. 

6 Dzień 19 Grudnia 2015r. 

Przed południem omówienie jak wyglądają wyścigi w Polsce oraz dyskusja, co należałoby zmienić 
(wybrane gonitwy – analizy video).  Po południu praktyka na torze wyścigowym (każdemu z 
praktykantów zostały przydzielone  indywidualne zadania do wykonania). Wizyta w wieży 
sędziowskiej i obserwacja pracy sędziów Komisji Technicznej. Obserwacja startów zaprzęgów i monte 
(w siodle) z ziemi. Jazda samochodem z sędziami chodu, obserwacja ich pracy (pytania – odpowiedzi). 

7 Wnioski i spostrzeżenia. 

- W gonitwach przeznaczonych dla kłusaków, aby starty odbywały się sprawnie i bez niepotrzebnych 
zakłóceń niezbędna jest praca dwóch sędziów. Jeden z sędziów organizuje grupę jeźdźców przed 
najazdem na start i odpowiada za poprawne ich ustawienie, natomiast drugi sędzia stoi na linii startu 
i odpowiada za poprawny start, kontrolując jednocześnie, czy nie doszło do żadnych 
nieprawidłowości. Sędziego startera organizującego powożących przed najazdem na linię startu 
mógłby ewentualnie zastąpić odpowiednio do tego przeszkolony sędzia KT. 

- Aby praca sędziego startera była efektywna (dająca dobre i rzeczywiste wyniki) sędzia starter 
powinien stać na podeście, tak by z góry mógł dokładnie obserwować i wychwytywać wszelkie 
nieprawidłowości podczas startu (z ziemi jest to bardzo utrudnione). 

- Sędzia starter powinien mieć możliwość komunikowania się z powożącymi przez mikrofon (tubę), 
aby był dobrze słyszany podczas wydawania komend 

- Warto zastanowić się nad wprowadzeniem dodatkowych urządzeń pomocniczych w celu ulepszenia 
procedury startowej (np. gumy startowej). 

- Ciekawym rozwiązaniem we Francji jest funkcja „sędziego chodu”. Warto zastanowić się nad 
zorganizowaniem szkoleń dla polskich sędziów właśnie pod tym kątem.  

 

  


