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Historyczne i instytucjonalne determinanty globalizacji
wyœcigów koni pe³nej krwi angielskiej
Konie towarzysz¹ cz³owiekowi od wieków w ró¿nych obszarach jego aktywnoœci. Jednym z nich
s¹ wyœcigi konne. Celem artyku³u, który powsta³ na podstawie analizy literatury, jest przedstawienie elementów decyduj¹cych o tym, ¿e wyœcigi koni pe³nej krwi angielskiej mo¿na postrzegaæ
jako zjawisko globalne. Wœród nich szczególn¹ rolê odgrywa upowszechnienie tej formy wyœcigów zwi¹zane z histori¹ rasy, a tak¿e mo¿liwoœæ uznania koni tej rasy za „produkt” globalny. Jest
to konsekwencja przyjêtego systemu standaryzacji hodowli w skali œwiatowej. Istotn¹ funkcjê
pe³ni te¿ IFHA jako organizacja miêdzynarodowa o zasiêgu globalnym, integruj¹ca pañstwa
i dbaj¹ca o zachowanie odpowiednich standardów niezale¿nie od miejsca przeprowadzania
wyœcigów.

Historical and institutional determinants
of Thoroughbred horse racing globalizations
Horses have accompanied mankind for centuries in various fields of activity. One of them is horse
racing. The purpose of the article (based on the analysis of the literature) is to present the elements
determining that Thoroughbreds racing can be regarded as a global phenomenon. Among them,
a special role is played by the dissemination of this form of racing, related to the history of this
breed as well as the possibility that these horses are a global „product” because of global standards. This is a consequence of the system for developing and standardization of breeding in the
world. The IFHA also plays an important role, being an international organization with a global
reach, integrating all states and taking care of the maintenance of appropriate standards irrespective of race implement.
Keywords: globalization, horse industry, horse racing, Thoroughbred
Klasyfikacja JEL: F60, F53, L83, N50

Wprowadzenie
„Wyœcigi konne to jeden z najstarszych sportów œwiata. By³y jedn¹ z dyscyplin igrzysk olimpijskich staro¿ytnej Grecji” [Reid, 1998]. Na ca³ym œwiecie organizowane s¹ ich ró¿ne rodzaje. Najwiêksz¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê wyœcigi:
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p³askie1, przeszkodowe2 (p³otowe, stiplowe), zaprzêgowe i d³ugodystansowe. Ze
szczególn¹ estym¹ traktuje siê wyœcigi myœliwskie (point-to-point) oraz te zwi¹zane
z tradycj¹ okreœlonego regionu czy miejsca, jak np. Palio3, stanowi¹ce istotn¹ czêœæ
kultury danego obszaru. Wspó³czesne wyœcigi konne to szczególny element systemu hodowlanego, dla którego s¹ jedn¹ z najwa¿niejszych prób selekcyjnych. Dlatego te¿ wiêkszoœæ wyœcigów tworzy system porównawczy koni w obrêbie danej
rasy. Najbardziej znan¹ i powszechn¹ ras¹ koni wyœcigowych na œwiecie jest
pe³na krew angielska (thoroughbred). W XX w. nast¹pi³a instytucjonalizacja wyœcigów konnych tej rasy, która wynika³a w du¿ej mierze z powszechnej internacjonalizacji oraz globalizacji sportu i gospodarki. Dlatego te¿ celem artyku³u jest
wskazanie elementów, które decyduj¹ o tym, ¿e wyœcigi w galopie koni pe³nej
krwi angielskiej mo¿na uznaæ za zjawisko globalne. Artyku³ powsta³ na podstawie analizy literatury oraz danych udostêpnionych przez Miêdzynarodow¹ Federacjê W³adz Wyœcigów Konnych (International Federation of Horseracing
Authorities – IFHA).

1. Globalizacja
Globalizacja to pojêcie wielowymiarowe i choæ stanowi przedmiot analiz wielu badaczy, trudno podaæ jedn¹, uniwersaln¹ jej definicjê, zw³aszcza bior¹c pod
uwagê, ¿e jest ona „procesem autonomicznym, nie nienegocjowanym i nie wymaga niczyjej akceptacji” [Jeliñski, 2009]. Wspó³czesna globalizacja to zjawisko
wszechobecne, dotycz¹ce zarówno gospodarki, jak i polityki, kultury, techniki
i technologii, œrodowiska, zdrowia czy sfery spo³ecznej. Jest to proces dynamiczny,
podlegaj¹cy ci¹g³ej ewolucji4, najczêœciej przedstawiany jako charakteryzuj¹cy siê
„rosn¹c¹ wspó³zale¿noœci¹ pomiêdzy pañstwami, regionami, korporacjami transnarodowymi oraz ma³ymi, krajowymi przedsiêbiorstwami” [Sporek, 2012]. Takie
postrzeganie globalizacji wi¹¿e siê przede wszystkim ze sfer¹ ekonomii, a zw³aszcza z globalizacj¹ dzia³alnoœci gospodarczej, któr¹ Anna Zorska definiuje jako
„dokonuj¹cy siê na œwiecie d³ugofalowy proces integrowania coraz wiêkszej liczby krajowych gospodarek ponad ich granicami, dziêki rozszerzaniu oraz intensyfikowaniu wzajemnych powi¹zañ, w wyniku czego powstaje ogólnoœwiatowy
1 Wyœcigi p³askie – najpopularniejszy rodzaj wyœcigów, odbywaj¹cych siê na specjalnie przygotowanym torze bez ustawionych przeszkód.
2 Wyœcigi przeszkodowe – uczestnicy zobowi¹zani s¹ do pokonywania przeszkód wykonanych
i rozstawionych w zale¿noœci od standardu danego rodzaju gonitwy.
3 Gonitwa wokó³ g³ównego placu w Sienie, we W³oszech, rozgrywana od 1482 r.
4 W artykule pominiêto aspekt zwi¹zany z naukow¹ dyskusj¹ dotycz¹c¹ okreœlenia, czy globalizacja jest zjawiskiem historycznym (d³ugotrwa³ym), którego pocz¹tki siêgaj¹ XIV w., a obecnie mamy
do czynienia z kolejnym jej etapem [Zorska, 1998; Hilferding, 1958], czy te¿ stanowi ona zupe³nie
now¹ jakoœæ [Gierszewska, Wawrzyniak, 2001].
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system ekonomiczny o du¿ej wspó³zale¿noœci i znacz¹cych reperkusjach dzia³añ
podejmowanych/tocz¹cych siê nawet w odleg³ych krajach” [Zorska, 1998]. W efekcie tego typu dzia³alnoœci powstaje gospodarka globalna bêd¹ca ograniczon¹
ca³oœci¹ globalnych procesów gospodarczych, charakteryzuj¹cych siê specyficznymi cechami, której g³ówne elementy sk³adowe maj¹ instytucjonaln¹, organizacyjn¹ i technologiczn¹ zdolnoœæ do dzia³ania jako ca³oœæ [Jeliñski, 2011]. Wielu
aktywnych uczestników tego procesu czêsto postrzega go jako „wy¿szy etap
umiêdzynarodowienia polegaj¹cy na traktowaniu œwiata jako jednego rynku, co
jest zwi¹zane z niezwyk³ym wzrostem rozmiarów i intensywnoœci powi¹zañ pomiêdzy krajami œwiata, opartych na przep³ywach kapita³u, technologii, towarów,
us³ug i ludzi” [Rymarczyk, 2004]. Za si³ê napêdow¹ globalizacji uwa¿a siê powszechnie podmioty wywodz¹ce siê z terytoriów „Triady”, tworzonej przez trzy
dominuj¹ce centra gospodarcze, po³o¿one w trzech strefach œwiata: w Ameryce
Pó³nocnej, Europie Zachodniej oraz w Azji Wschodniej, stanowi¹ce jakby wierzcho³ki trójk¹ta ogarniaj¹cego najwiêksze si³y ekonomiczne wspó³czesnego œwiata
[Müller, 2004]. Wœród g³ównych czynników kszta³tuj¹cych proces globalizacji wymienia siê:
– postêp naukowo-techniczny oraz zwi¹zan¹ z nim kompresjê czasu i przestrzeni,
– konkurencjê miêdzynarodow¹ oraz rozwój i liberalizacjê handlu, a tak¿e pojawienie siê aktorów globalnych,
– politykê pañstw oraz rosn¹cy wp³yw instytucji miêdzynarodowych,
– zmiany struktur instytucjonalnych spo³eczeñstwa oraz intensyfikacjê powi¹zañ
i oddzia³ywañ miêdzy spo³eczeñstwami,
– upowszechnianie wzorców kulturowych,
– problemy ochrony œrodowiska, zasobów naturalnych i zdrowia oraz zrównowa¿onego rozwoju.
Charakterystycznym czynnikiem wp³ywaj¹cym na wspó³czesny obraz procesów globalizacyjnych s¹ rozwijaj¹ce siê instytucje kszta³tuj¹ce miêdzynarodow¹
rzeczywistoœæ polityczno-gospodarcz¹ [Jeliñski, 2010] i spo³eczn¹. Wspomagaj¹
one formu³owanie wspólnych zasad dalszego racjonalnego wytyczania kierunków rozwoju globalizacji. Pozwalaj¹ mieæ nadziejê na stworzenie systemu umo¿liwiaj¹cego zapanowanie nad niekorzystnymi zjawiskami jej towarzysz¹cymi.
A zasady i decyzje wypracowywane na ich forum przybli¿aj¹ do urzeczywistnienia idei sprawiedliwego, trwa³ego, zrównowa¿onego rozwoju œwiata.
„Jednoczeœnie najbardziej widoczn¹ cech¹ globalizacji jest formowanie siê
œwiatowej sieci obrotu dobrami i us³ugami” [Müller, 2004]. Zgodnie z koncepcj¹
Theodore’a Levitta [Levitt, 1984] globalny rynek to taki, „na którym konsumenci
maj¹ te same potrzeby i preferencje na ca³ym œwiecie” [Stonehouse i in., 2001].
Podstaw¹ tej koncepcji jest stworzenie dóbr œwiatowych – globalnych, prezen-
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tuj¹cych nowy, jednolity standard, akceptowany przez konsumentów, niezale¿nie od miejsca ich nabywania [Levitt, 1983]. Towarzyszy temu rozwój sieci
informacyjnej o zasiêgu globalnym, umo¿liwiaj¹cej wszechstronne komunikowanie siê, stanowi¹ce warunek pozyskania i rozprzestrzeniania wiedzy (w tym
wzorców konsumpcji). Wspó³czesn¹ globalizacjê, poza postêpem technologicznym i spadaj¹cymi kosztami transakcyjnymi, cechuje mobilnoœæ kapita³u i dóbr,
a nawet – traktowanych dot¹d jako niehandlowe – us³ug [Czarny, 2004].

2. Konie rasy pe³nej krwi angielskiej – rozwój „produktu” globalnego
Globalizacja wyœcigów konnych to wynik procesu historycznego trwaj¹cego
od wielu wieków. Ju¿ w staro¿ytnoœci Grecy wykorzystywali konie do wyœcigów
na igrzyskach olimpijskich. Dla Rzymian wyœcigi konne rydwanów stanowi³y
najpopularniejszy sport. Miejscem szczególnie predestynowanym do ich rozgrywania by³ rzymski tor Circus Maximus, który mieœci³ 250 tys. widzów i na którym
odbywa³y siê nawet 24 gonitwy w ci¹gu jednego dnia. W œredniowiecznej Europie
dominowa³y turnieje rycerskie, a wyœcigi konne by³y ulubion¹ rozrywk¹ mieszczan. „Tego typu gonitwê zwan¹ Rochwist proklamowano we Wroc³awiu ju¿
w 1531 r. jako coroczn¹ imprezê rozrywkow¹” [Chmielewska, Eysymontt, Eysymontt, 2007].
W XVIII i XIX w. w Anglii nast¹pi³ rozkwit œwiadomej hodowli koni, prowadzonej pod nadzorem rz¹dz¹cych. Tam te¿ od dawna stosowan¹ metod¹ selekcji
koni by³y wyœcigi. Pierwsze z nich odby³y siê w 208 r. w Wetherby, za czasów okupacji rzymskiej5. Ze wzglêdu na warunki miejscowe i kondycjê hodowanych tam
koni Rzymianie rozpoczêli krzy¿owanie przywiezionych ogierów z miejscowymi
klaczami. „Za panowania Plantagenetów nast¹pi³o o¿ywienie sportu wyœcigowego i dalszy import koni” [Haller, 2002], wykorzystywanych do poprawy dzielnoœci
i szybkoœci ras miejscowych. Wyœcigi konne szybko sta³y siê ulubion¹ rozrywk¹
narodow¹ Anglików. Szczególne efekty w hodowli zaczêto uzyskiwaæ w XVII w.,
dziêki krzy¿owaniu klaczy Galloways z koñmi przywo¿onymi ze Wschodu, choæ
ju¿ wtedy konie pochodz¹ce z hodowli angielskiej uwa¿ano za jedne z najszybszych
na œwiecie. Kojarzenie z koñmi orientalnymi6 mia³o przede wszystkim zapewniæ
trwa³oœæ dziedziczenia po¿¹danych cech. „Szczególn¹ rolê w uformowaniu siê
rasy odegra³y tzw. Royal mares, czyli klacze królewskie, gromadzone i starannie
selekcjonowane w XVI i XVII w., w stadninach dworskich w Hampton Court, Tut5 De facto o dzielnoœci i szybkoœci miejscowych koni wspomina w swych pamiêtnikach Juliusz Cezar, który w po³owie I w. p.n.e. przyby³ na Wyspy Brytyjskie.
6 W tomie I angielskiej ksiêgi stadnej koni pe³nej krwi wymieniono potomstwo po 174 importowanych ogierach ras: arabskiej, berberyjskiej, tureckiej i perskiej.
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bury, Malmesbury i innych” [Pruski, 2008]. W ci¹gu oko³o dwustu lat w wyniku
prób selekcyjnych7 zaczê³o dominowaæ potomstwo trzech ogierów i oko³o stu klaczy królewskich. Ogiery sprowadzone z zagranicy, które uznaje siê powszechnie
za „twórców” rasy pe³nej krwi angielskiej, to: Darley Arabian – arab z Ned¿edu,
Godolphin Arabian – inaczej Godolphin Barb z Maroko i Byerlry Turk8 – pochodzenia tureckiego [Krzy¿anowski, 2004]. Pod koniec XVIII w. zaprzestano krycia
ogierami orientalnymi, uznaj¹c wy¿szoœæ w obszarze cech po¿¹danych koni pochodz¹cych z hodowli angielskiej nad koñmi wschodnimi.
Internacjonalizacja koni pe³nej krwi angielskiej nastêpowa³a w wyniku militarnej i gospodarczej ekspansji brytyjskiej. Niektóre konie przekazywano w formie darów. Inne towarzyszy³y kolonizatorom. Przyk³adem jest Australia, gdzie
pierwsze konie przyby³y w 1788 r., a ich g³ównym przeznaczeniem by³o wykonywanie zadañ transportowych. Wykorzystywane w rolnictwie, budownictwie czy
w sferze porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa, wspó³tworzy³y wraz z ludŸmi
system gospodarczy i spo³eczny. Rozwój hodowli miejscowej, wzbogacanej koñmi pochodz¹cymi z eksportu, umo¿liwi³ zorganizowanie w 1810 r. australijskich
wyœcigów konnych. W paŸdzierniku tego roku, w Hyde Park niedaleko Sydney,
odby³y siê pierwsze oficjalne wyœcigi pod auspicjami gubernatora Lachlana Macquariego.
Niezale¿nie od celu przemieszczenia, praktycznie wszêdzie tam, gdzie siê
znalaz³y, konie pe³nej krwi angielskiej wygrywa³y rywalizacjê szybkoœciow¹
z koñmi miejscowymi. Przyczynia³o siê to do wzrostu ich popularnoœci, zarówno
wœród widzów, jak i hodowców. Równie¿ ustanowienie standardów wyœcigowych, w tym tzw. gonitw klasycznych, zdecydowa³o o rozpowszechnieniu angielskiego systemu wyœcigowego na ca³ym œwiecie. Gonitwy: Derby Stakes (1780 r.),
St. Lager Stakes (1776 r.), 2000 gwinei (1809 r.), 1000 gwinei (1814 r.), Oaks Stakes
(1779 r.) oraz system gonitw dystansowych stworzy³y podstawy standaryzacji
wyœcigów oraz miêdzynarodowego systemu porównawczego. W konsekwencji
mo¿na by³o zacz¹æ porównywaæ uzyskane wyniki, niezale¿nie od miejsca i kraju
rozgrywania gonitw, a tym samym stworzono podstawy do wykreowania globalnego standardu ich przeprowadzania.
Szczególn¹ rolê w procesie globalizacji wyœcigów koni pe³nej krwi angielskiej
odegra³o ustanowienie standardu rasy. W XVIII w. w Anglii zapocz¹tkowano
og³aszanie drukiem sprawozdañ wyœcigowych. „Kalendarze wyœcigowe zaczê³y
ukazywaæ siê od 1709 r., a regularnie wydawane s¹ od 1727 r.” [Pruski, 2007] i dystrybuowane w skali miêdzynarodowej. W ten sposób rozpoczêto budowê systemu informacyjnego. Pocz¹tkowo obejmowa³ on tylko wyœcigi na terenie Anglii,
a nastêpnie by³ systematycznie uzupe³niany o najwa¿niejsze wyœcigi i wydarze7
8

Do hodowli wcielano przede wszystkim zwyciêzców gonitw.
Koñ zdobyty przez Polaków pod Wiedniem w 1683 r.

Historyczne i instytucjonalne determinanty globalizacji wyœcigów koni pe³nej krwi angielskiej

761

nia zagraniczne. W 1791 r. ukaza³a siê An Introduction to a General Stud Book autorstwa Jamesa Weatherby’ego Jr., która stanowi³a rejestr, wraz z informacj¹
o pochodzeniu, najlepszych koni wyœcigowych biegaj¹cych w XVIII w. i bêd¹cych
efektem hodowli zwi¹zanej z „Royal mares”. W 1793 r. rejestr ten zosta³ uzupe³niony o informacje dotycz¹ce przychówku i pokroju, staj¹c siê pierwsz¹ Ksiêg¹
Stadn¹ (The General Stud Book). W 1868 r. ukaza³a siê The American Stud Book oraz
zaczê³y pojawiaæ siê Ksiêgi Stadne w innych krajach prowadz¹cych hodowlê koni
pochodzenia angielskiego. Od 1901 r. obowi¹zuje zasada, ¿e „ka¿dy koñ zg³oszony do przyjêcia do Ksiêgi Stadnej powinien posiadaæ pochodzenie nale¿ycie udowodnione, ¿e wywodzi siê w 8 lub 9 pokoleniach w okresie najmniej 100 lat od
koni pe³nej krwi i powinna byæ wykazana dzielnoœæ wyœcigowa bezpoœrednich
jego przodków jako gwarancja czystoœci krwi” [Pruski, 2007]. Obecnie obowi¹zuje
równie¿ zasada kwalifikacji, i¿ rodowód konia we wszystkich pozycjach musi byæ
wyprowadzony od koni wpisanych do poprzednich tomów General Stud Book.
Ustalone regu³y wpisu do Ksi¹g Stadnych obowi¹zuj¹ niezale¿nie od kraju ich
prowadzenia. Stanowi to gwarancjê utrzymania standardu rasy na ca³ym œwiecie.
Poza pochodzeniem istotnym elementem jest pokrój i konstytucja, które sprawiaj¹, ¿e konie tej rasy sta³y siê specjalnie uzdolnione do osi¹gania du¿ej szybkoœci. Do cech charakterystycznych, pozwalaj¹cych na odró¿nienie ich od koni
innych ras, poza suchoœci¹ i d³ugono¿noœci¹ oraz d³ugimi nadpêciami, nale¿¹
[Hartley Edwards, 1996]:
– wzrost: w k³êbie 156–165 cm;
– umaszczenie: gniade, skarogniade, kasztanowate; sierœæ: krótka, jedwabista;
skóra: cienka, z przebijaj¹c¹ sieci¹ naczyñ krwionoœnych;
– grzywa i ogon: niezbyt obfite o delikatnym ow³osieniu;
– g³owa: o profilu prostym, szlachetna, pe³na wyrazu; ganasze: wyj¹tkowo suche; uszy: œredniej d³ugoœci, ruchliwe; oczy: wyraziste;
– szyja: d³uga, lekko wygiêta, zwykle ³¹czy siê z tu³owiem pod k¹tem 45 stopni;
– ³opatka: d³uga, ustawiona skoœnie, dobrze umiêœniona;
– tu³ów: niezwykle pojemna klatka piersiowa, niezbyt szeroka, rozbudowana
w kierunku pionowym; ¿ebra d³ugie; k³¹b: wydatny, dobrze zarysowany
i d³ugi; grzbiet: krótki i mocny;
– lêdŸwie: silne i dobrze umiêœnione, krótkie i szerokie; zad: umiarkowanie spadzisty o liniach d³ugich;
– koñczyny tylne: d³ugie, suche stawy skokowe;
– koñczyny przednie: charakteryzuj¹ siê suchoœci¹ tkanki; podramiê: d³ugie
i silnie umiêœnione, stawy: nadgarstkowe szerokie i p³askie; obwód nadpêcia:
oko³o 20 cm.
Konie spe³niaj¹ce powy¿szy standard kondycji i pokroju oraz posiadaj¹ce
wpis do Ksiêgi Stadnej Koni Pe³nej Krwi Angielskiej stanowi¹ de facto produkt glo-
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balny. Niezale¿nie od miejsca jego powstania – hodowli, odpowiada on nie tylko
standardowi wizualnemu, ale tak¿e tym samym potrzebom konsumentów na
œwiecie: posiada potencja³ niezbêdny do wygrywania wyœcigów konnych.

3. Tworzenie systemu globalnych wyœcigów konnych
– aspekt instytucjonalny
W miarê rozwoju systemu wyœcigów konnych oraz w wyniku rozbie¿noœci
interpretacyjnych i ró¿nic technicznych pojawiaj¹cych siê w poszczególnych
pañstwach w³adze wyœcigowe, sprawuj¹ce pieczê nad krajowymi systemami
wyœcigów, zaczê³y zg³aszaæ postulat utworzenia specjalnej instytucji miêdzynarodowej. Do jej g³ównych zadañ mia³ nale¿eæ obowi¹zek regulacji, standaryzacji i kontroli oraz dalszego upowszechnienia i internacjonalizacji systemu
wyœcigów konnych w galopie.
W 1961 r. z inicjatywy Marcela Boussaca i Jeana Romaneta odby³o siê w Pary¿u
spotkanie przedstawicieli w³adz wyœcigowych Wielkiej Brytanii, USA, Irlandii
i Francji [IFHA, 2014], które rozpoczê³o tworzenie globalnego systemu wyœcigów
konnych koni pe³nej krwi angielskiej. Potwierdzono na nim koniecznoœæ miêdzynarodowej koordynacji i integracji dzia³añ, które mia³y przybraæ formê pó³rocznych spotkañ w ramach nowo powsta³ego Miêdzynarodowego Wspólnego
Komitetu £¹cznoœci (International Joint Secretarial Liaison Committee – IJSLC).
W 1966 r. w Newmarket (Wielka Brytania) odby³o siê pierwsze posiedzenie Miêdzynarodowego Komitetu Sêdziów Wyœcigowych (International Stewards’ Meetings –
ISM). Dyskusje zdominowa³a problematyka miêdzynarodowego bezpieczeñstwa: przemieszczania koni i organizowania wyœcigów. Do g³ównych tematów
poruszanych w trakcie kolejnych spotkañ nale¿a³y: standaryzacja przepisów
i ustanowienie regu³ miêdzynarodowych oraz objêcie kontrol¹: hodowców, trenerów, w³aœcicieli koni wyœcigowych oraz d¿okejów, a tak¿e przepisy weterynaryjne oraz stworzenie miêdzynarodowego systemu identyfikacji zwierz¹t.
Ze wzglêdu na rosn¹ce zainteresowanie unifikacj¹ i wspó³prac¹ miêdzynarodow¹ w 1967 r. w Pary¿u odby³a siê pierwsza Miêdzynarodowa Konferencja
W³adz Wyœcigowych, w której uczestniczyli przedstawiciele Belgii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Irlandii, W³och, Holandii, USA i ZSRR. Celem tego spotkania by³a ochrona integralnoœci wyœcigów konnych oraz podniesienie poziomu
jakoœci hodowli koni pe³nej krwi angielskiej. Wa¿n¹ kwesti¹ sta³o siê stworzenie
warunków do dalszego rozwoju wyœcigów, ze szczególnym uwzglêdnieniem warunków technicznych ich rozgrywania. Poruszane problemy okaza³y siê niezwykle istotne dla ca³ego systemu wyœcigowego. W 1993 r., w XXVII Konferencji,
wziê³o udzia³ 110 przedstawicieli reprezentuj¹cych 50 krajów. W 1977 r. rozpoczê-
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to równie¿ tworzenie systemu gonitw miêdzynarodowych, które mia³y siê staæ
podstaw¹ miêdzynarodowego systemu porównawczego [IFHA, 2014]. Pocz¹tkowo uczestniczy³y w nim: Wielka Brytania, Francja i Irlandia. W 1998 r. nale¿a³y do
niego równie¿: Niemcy, W³ochy, USA, Japonia, Hongkong, Australia, Nowa
Zelandia, Kanada, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Singapur i RPA. Pierwotnie
klasyfikowano 120 najlepszych koni. Obecnie przy ponad 60 podmiotach cz³onkowskich Œwiatowy Ranking Koni Wyœcigowych obejmuje dane ponad 650 najlepszych koni.
Wœród wielu zagadnieñ stanowi¹cych przedmiot dyskusji szczególne miejsce
zajmowa³y kwestie dotycz¹ce uczestnictwa koni pe³nej krwi angielskiej w wyœcigach organizowanych na terytorium innych pañstw. Podstawowym problemem
by³o uznanie pochodzenia i spe³nianie standardu rasy. W 1976 r. odby³o siê pierwsze posiedzenie Miêdzynarodowego Komitetu Ksi¹g Stadnych (International
Stud Book Committee – ISBC), powo³anego w celu standaryzacji oraz internacjonalizacji Ksi¹g Stadnych, a tak¿e ustanowienia powszechnie obowi¹zuj¹cego
wzorca rasy i warunków jego usankcjonowania. Ten problem ma szczególne znaczenie dla tworzenia miêdzynarodowego systemu hodowli i chowu koni oraz ich
uczestnictwa i przemieszczania siê w œwiatowym systemie wyœcigowym. W 1979 r.
Komitet zosta³ przekszta³cony w organizacjê zrzeszaj¹c¹ w³adze Ksi¹g Stadnych
z oko³o 70 krajów. Organizacja zajmowa³a siê w zasadniczej mierze problemami
zwi¹zanymi z prowadzeniem dzia³alnoœci hodowlanej, a zw³aszcza z ustaleniem
metody krycia, gwarantuj¹cej utrzymanie odpowiedniego standardu rasy. Dlatego te¿ konie pe³nej krwi angielskiej s¹ jedn¹ z nielicznych ras, w których warunkiem uznania i wpisu do Ksiêgi Stadnej jest uzyskanie potomstwa w wyniku
krycia bezpoœredniego (naturalnego). Opracowano równie¿ miêdzynarodowe
standardy identyfikacji koni oraz wzorzec paszportu jako podstawowego dokumentu informacyjnego.
Miêdzynarodowy obrót koñmi stanowi istotny element nie tylko systemu
wyœcigów konnych, ale i ca³ego biznesu koñskiego. Wiêkszoœæ sprzeda¿y koni tej
rasy odbywa siê w formie transakcji bezpoœrednich lub sprzeda¿y aukcyjnej. By
zapobiegaæ nieuczciwym praktykom, konie przeznaczone w danym roku do
sprzeda¿y s¹ wpisywane do specjalnych katalogów, tworzonych i gwarantowanych g³ównie przez w³adze wyœcigowe oraz w³adze Ksi¹g Stadnych danego kraju. W 1983 r. w oparciu o wzorce rasy: europejski i amerykañski oraz ustalenia
ISBC stworzono Miêdzynarodowy Katalog Koni Pe³nej Krwi Angielskiej oraz
powo³ano Towarzystwo Miêdzynarodowej Sprzeda¿y Aukcyjnej Koni Pe³nej
Krwi Angielskiej (Society of International Thoroughbred Auctioneers – SITA)
[IFHA, 2014].
Zbie¿noœæ celów powstaj¹cych instytucji miêdzynarodowych oraz postêpuj¹ca internacjonalizacja wyœcigów konnych doprowadzi³y do utworzenia
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w 1993 r. Miêdzynarodowej Federacji W³adz Wyœcigów Konnych (IFHA). Jej
powstanie nast¹pi³o w wyniku integracji dzia³aj¹cych wczeœniej instytucji miêdzynarodowych zwi¹zanych z wyœcigami konnymi. IFHA, jako organizacja miêdzynarodowa o zasiêgu globalnym, stanowi formê wspó³pracy wielostronnej,
odgrywaj¹c¹ znacz¹c¹ rolê w rozwoju wspó³pracy miêdzynarodowej i kszta³towaniu siê relacji pomiêdzy podmiotami bêd¹cymi jej cz³onkami oraz innymi jednostkami tworz¹cymi globalny system wyœcigów konnych. Najwa¿niejszym jej
zadaniem jest integrowanie systemów wyœcigowych wszystkich pañstw [IFHA,
2009; IFHA, 2012]. „Zgodnie ze statystyk¹ IFHA, co trzy minuty na œwiecie odbywa siê gonitwa. Co roku odbywa siê ok. 150 tys. wyœcigów koni pe³nej krwi angielskiej. S¹ to wyœcigi zarejestrowane i przeprowadzone zgodnie ze standardami
IFHA” [Wincewicz-Bosy, 2012]. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e liczbê tê powinno siê uzupe³niæ o wyœcigi organizowane przez poszczególne krajowe w³adze wyœcigowe,
które jednak nie spe³niaj¹ wszystkich standardów Federacji i dlatego te¿ nie wlicza siê ich do jej statystyk. W 2013 r. cz³onkami IFHA by³y: w³adze wyœcigowe
59 pañstw reprezentuj¹cych wszystkie kontynenty, 5 organizacji regionalnych,
6 krajów o cz³onkostwie niepe³nym i 2 kraje aplikuj¹ce [IFHA, 2014]. Organizacja
ta ma znaczenie nie tylko dla systemu wyœcigów konnych, ale jej funkcjonowanie
znajduje tak¿e odzwierciedlenie w gospodarce œwiatowej. Poprzez wp³yw na hodowlê i zak³ady oraz tworzenie licznych sieci podmiotów gospodarczych staje siê
jej istotnym elementem, o czym œwiadcz¹ m.in. wybrane parametry przedstawione w tabeli 1.
Tabela 1. Zestawienie wybranych parametrów IFHA

Rok

Wielkoœæ
hodowli

Wartoœæ
zak³adów
(w tys.
EUR)

2012

252 312

2011

275 726

2010
2009
2008

Wyœcigi p³askie

Wyœcigi przeszkodowe
wyœcigi

konie

Wygrane
(w tys.
EUR)

wyœcigi

konie

wygrane
(w tys.
EUR)

95 361 064

151 759

225 471

2 876 449

8 196

22 285

165 348

81 952 156

150 586

228 507

2 770 746

8 610

23 580

164 844

284 120

88 142 124

154 340

234 468

2 709 491

7 919

23 705

152 498

304 417

72 040 818

150 820

224 632

2 336 434

8 139

23 254

163 970

326 390

85 202 876

151 980

223 075

2 364 499

8 126

21 132

164 140

ród³o: Opracowanie na podstawie: [IFHA, 2009; IFHA, 2010; IFHA, 2011; IFHA, 2012; IFHA, 2013].

Szczególnym przedmiotem troski IFHA jest system hodowlany. W 2012 r.
aktywnie uczestniczy³o w nim 69 pañstw, czego efektem jest m.in. uzyskanie
99 366 Ÿrebi¹t przy wielkoœci hodowli na poziomie 252 312 osobników (tab. 1).
Utrzymanie w systemie hodowlanym wysokiej jakoœci i odpowiedniej liczby koni
stanowi podstawê dalszego rozwoju wyœcigów konnych i podmiotów z nimi
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powi¹zanych. Kryzys gospodarczy spowodowa³ zmniejszenie liczby koni u¿ywanych do rozrodu, widoczne od 2009 r. Przek³ada siê to na liczbê koni uczestnicz¹cych w wyœcigach, a zw³aszcza rozpoczynaj¹cych karierê wyœcigow¹
osobników dwuletnich. Od 2011 r. mo¿na zaobserwowaæ spadek liczby koni startuj¹cych w wyœcigach p³askich i przeszkodowych. Jest to efekt redukcji zaŸrebieñ
w 2008 r., skutkuj¹cej zmniejszeniem liczby Ÿrebi¹t od 2009 r. Zgodnie z raportem
przedstawionym przez Andrew Chessera na 47. Miêdzynarodowej Konferencji
IFHA, w ci¹gu ostatnich piêciu lat liczba kryæ spad³a o 11%.
Innym parametrem obrazuj¹cym znaczenie wyœcigów konnych jest wartoœæ
zak³adów zawieranych w zwi¹zku z ich organizacj¹. Pomimo kryzysu finansowego i spadku ich wartoœci w 2009 r. do poziomu nieco powy¿ej 72 mld EUR w kolejnych latach zaobserwowaæ mo¿na ponowny wzrost ich wartoœci. W 2012 r. ich
wartoœæ przekroczy³a 95 mld EUR. Analizuj¹c wartoœæ wyœcigów w uk³adzie
regionalnym, mo¿na zauwa¿yæ, i¿ oko³o 30% organizuje siê na obszarze obu Ameryk, oko³o 10% w Europie wraz z krajami basenu Morza Œródziemnego, a 60% w regionie Azji i Oceanii. Równie¿ analiza danych pod k¹tem wartoœci wygranych
wskazuje na dominuj¹c¹ rolê regionu azjatyckiego – 54% ogólnej wartoœci wygranych. Dlatego te¿ obecnie mo¿na stwierdziæ, ¿e rozwój globalnego systemu wyœcigów konnych wi¹¿e siê przede wszystkim z bardzo dynamicznie rozwijaj¹cymi
siê wyœcigami w obszarze Azji i Pacyfiku. Powoduje to tak¿e zwiêkszenie miêdzynarodowej mobilnoœci koni, zwi¹zanej ze zwiêkszeniem liczby wyœcigów w krajach takich, jak Japonia, Australia czy Nowa Zelandia.

Podsumowanie
Ogromna popularnoœæ koni pe³nej krwi angielskiej, które wykazuj¹ nie tylko
u¿ytecznoœæ w systemach gospodarczych i militarnych, ale te¿ przydatnoœæ w wyœcigach, przyczyni³a siê do upowszechnienia angielskiego systemu wyœcigowego
na ca³ym œwiecie. Sprzyjaj¹ temu tak¿e sprecyzowane standardy dotycz¹ce gonitw oraz stale upowszechniany system informacji, zarówno o samych koniach,
jak i osi¹ganych przez nie rezultatach. Za uznaniem wyœcigów koni pe³nej krwi
angielskiej za zjawisko globalne przemawia zarówno zasiêg globalny samej formy
wyœcigów w galopie, upowszechniony wraz z ekspansj¹ brytyjsk¹, jak i historia
internacjonalizacji rasy, której przedstawiciele s¹ przedmiotem dzia³alnoœci hodowlanej i biznesowej na ca³ym œwiecie. W efekcie przeprowadzonych procesów
standaryzacji systemu hodowli uzyskano w pe³ni globalny produkt. Równie¿
powstanie i dzia³alnoœæ IFHA jako organizacji miêdzynarodowej o zasiêgu globalnym, integruj¹cej i kontroluj¹cej wszystkie kraje uczestnicz¹ce w systemie wyœcigów
koni pe³nej krwi angielskiej, stanowi istotny element globalizacji tego systemu. Jej
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funkcjonowanie w znacz¹cym stopniu wp³ynê³o na unifikacjê systemu gonitw
i regulacji zwi¹zanych z wyœcigami koni pe³nej krwi angielskiej. Przedstawione
dane na temat systemu stworzonego pod egid¹ IFHA sygnalizuj¹ znaczenie
wyœcigów koni pe³nej krwi angielskiej i wp³yw wspó³czesnego kryzysu na ich
rozwój.
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