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<div style="text-align: justify;">Beata Dzikowska uko?czy?a konkurs na 21 miejscu z tempem
20,93 km/h. Olga Ciesielska sko?czy?a konkurs na 29 miejscu. Zwyci??y?, podobnie jak przed
rokiem (na tym samym koniu), Sultan Ahmed Al Baloushi ze Zjednoczonych Emiarat�
Arabskich dosiadaj?cy wa?acha arabskiego Charlandre El Sharif. Tempo pierwszej pary
wynios?o 25,18 km/h. Jest to nowy rekord ?wiata na tym dystasnie. Poprzedni, ustanowiony
przez t? sam? par? na zesz?orocznej ecycji President Cup by? o ponad 7 minut gorszy.
<br />Druga na mecie, z minimaln? strat? do zwyci?zc�, zameldowa?a si? para Ali Khalfan Al
Jahouri oraz wa?ach p�krwi o imieniu Kalifa. Walka o zwyci?stwo toczona by?a na ostatniej
p?tli w tempie ponad 30 km/h.<br />Tu? za podium, na czwartej pozycji, uplasowa? si? Rashed
Saeed Al Kamda dosiadaj?cy wa?acha M An Naque (tempo 24,41 km/h). Para ta wygra?a
konkurs 120 km podczas zesz?orocznych zawod� w Ku?ni Nowowiejskiej.<br /><a
target="_blank"
href="http://www.adec-web.com/images/stories/pdf/Endurance/Year2010/13-Feb-2010/rank5_6.
pdf">Wyniki ko?cowe></a><br /><a target="_blank"
href="http://www.adec-web.com/images/stories/pdf/Endurance/Year2010/13-Feb-2010/trank5_6
.pdf">Wyniki dru?ynowe></a><br /><strong><br />Przebieg konkursu:<br /><br />5 bramka
weterynaryjna </strong>(po 144 km)<strong> </strong>- B. Dzikowska jest na 23 miejscu
(tempo 20,95 km/h), O. Ciesielska jest na 33 miejscu (tempo 19,66 km/h);<br /><a
target="_blank"
href="http://www.uaeequafed.ae/Endurance_2009-2010/results/2010-02-13/Rank5_5.pdf">Szcz
eg�owe wyniki po bramce></a><br /><strong><br />4 bramka weterynaryjna </strong>(po 122
km) - Beata Dzikowska jest na 30 miejscu z tempem 21,58 km/h (strata do 1 miejsca wynosi 44
minuty i 4 sekudny). Olga Ciesielska jest na 40 miejscu z tempem 20,20 km/h (strata do 1
miejsca: +01:07:13) <br /><a target="_blank"
href="http://www.uaeequafed.ae/Endurance_2009-2010/results/2010-02-13/Rank5_4.pdf">Szcz
eg�owe wyniki po 4 bramce></a><br /> <strong><br />3 bramka weterynaryjna </strong>(po
95 km) - Beata Dzikowska jest na 41 miejscu z tempem 22,26 km/h. Olga Ciesielska jest na 54
miejscu, z tempem 20,88 km/h. <br /><a target="_blank"
href="http://www.uaeequafed.ae/Endurance_2009-2010/results/2010-02-13/Rank5_3.pdf">Szcz
eg�owe wyniki po 3 bramce></a> <br /><strong><br />2 bramka weterynaryjna</strong> (po
65 km) - Beata Dzikowska jest na 50 miejscu, z tempem 22,41 km/h, trac?c do lidera 20 minut i
55 sekund. Ola Ciesielska jest na 60 miejscu, tempo 21,57 km/h, strata 27 minut 40 sekund.<br
/><a target="_blank"
href="http://www.uaeequafed.ae/Endurance_2009-2010/results/2010-02-13/Rank5_2.pdf">Szcz
eg�owe wyniki po 2 bramce></a> <br /><br />Par? s?� o koniach na kt�ych jad? Polki:<br
/>B. Dzikowska dosiada wa?acha czystej krwi arabskiej o imieniu Taliesin. Jest to ko? ze
stajni Al Kamda z kt�? KJ Champion podj?? wsp�prac? wiosn? zesz?ego roku. Ko? ten by?
przygotowywany w Polsce do startu na 125 km w zawodach w Ermelo (Holandia) w czerwcu
2009, na kt�ych pod Rashedem Saeed Al Kamda zaj?? 2 miejsce z tempem 17,48 km/h. <br
/><a target="_blank"
href="http://search.fei.org/Search_Centre/Result/Pages/CompetitionSearch.aspx?p=CC965159
A2F1FAF0FF34B5FA856BF5BF849C7A8C0782497589097DB8F7FDC1432580810C97942870
F645AB554FD0565B">Kariera konia na stronie FEI></a><br /><a target="_blank"
href="http://www.endurance-pedigrees.com/FicheCheval.aspx?Code=16100&Niveau=4">Rodo
wd� i kariera na stronie Endurance & Pedigrees></a><br /><br /> O. Ciesielska startuje na
koniu Kibboutz Des Gassas. Jest to 12-letni wa?ach p�krwi francuskiej hodowli nale??cy do
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stajni Fazza Szejka Hamdana Al Maktouma. Jest to syn ogiera Dzarek, ktory jest z kolei
synem ogiera Zulus hod. SK Micha?�. Co ciekawe ko? ten pod Francuzem <span
id="ctl00_PlaceHolderBottom_gvcRes_ctl04_lblCompetitorName" title="Romain LAPORTE
(FRA)">Romainem Laportem uko?czy? w 2006 roku na 9 miejscu arcytrudny, g�kski rajd we
Florac, we Francji.</span><br /><a target="_blank"
href="http://search.fei.org/Search_Centre/Result/Pages/CompetitionSearch.aspx?p=896A64781
59C69A99B5A35B9F2E8A896E032FE26091B246536FED40E3B39EB9C1C80AF65A52E73BF
EB6072391A4AAF54">Kaiera koni na stronie FEI></a><br /><a target="_blank"
href="http://www.endurance-pedigrees.com/FicheCheval.aspx?Code=9582&Niveau=4">Rodow
d� i kariera na stronie Endurance & Pedigrees></a><br /><strong><br />1 bramka
weterynaryjna</strong> (po 34 km) - Beata Dzikowska jest na 56 miejscu, tempo 22,55 km/h.
Ola Ciesielska jest na miejscu 64, tempo 21,71 km/h.<br /><a target="_blank"
href="http://www.uaeequafed.ae/Endurance_2009-2010/results/2010-02-13/Rank5_1.pdf">Szcz
eg�owe wyniki po 1 bramce></a><br /><br /><strong>Start </strong>- 106 je?d?c�
wystartowa?o w 11 edycji konkursu o Puchar Prezydenta Zjednoczonych Emirat� Arabskich.
Polsk? reprezentuj? dwe zawodnickzi z KJ Champion ?�?: Beata Dzikowska dosiadaj?ca konia
Taliesin ze stajni Al Kamda, oraz Olga Ciesielska dosiadaj?ca konia Kibboutz Des Gassas ze
stajni Fazza Endurance Team. Przywioziona z Polski klacz Label du Magny, na kt�ej
pierwotnie mia?a startowa? O. Ciesielska, dozna?a drobnej kontuzji, kt�a uniemo?liwi?a start
tej pary.<br /><a target="_blank"
href="http://www.uaeequafed.ae/Endurance_2009-2010/results/2010-02-13/Start5.pdf">Lista
startowa></a><br /><br /><span
id="ctl00_PlaceHolderBottom_gvcRes_ctl04_lblCompetitorName" title="Romain LAPORTE
(FRA)"><br /></span></div>
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