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Teksty sprzed lat pozwalają nabrać dystansu i ocenić przebytą drogę, bo chociaż świat
pędzi naprzód, a wszystko wokół zmienia się bardzo szybko, to słowo pisane zostaje. Jesień czas aukcji otwierają licytacje roczniaków. Postanowiłem zatem przypomnieć artykuł
zamieszczony w “Magazynie Z m. do m.” numer 2 z 2000 roku, który mimo upływu lat nie
stracił przecież walorów poznawczych, a lekko poprawiony i odświeżony, wciąż wydaje się
ciekawą i wartościową lekturą. Prezentujemy go Państwu w części pierwszej.
W drugiej zebrałem informacje z kolejnej dekady (2000-2009) i opatrzyłem je krótkim
komentarzem, który mam nadzieję pozwoli prześledzić czy i jakie zmiany zaszły w omawianej
materii w kolejnym dziesięcioleciu.
Wreszcie część trzecia to zestawienie klasycznych zwycięzców w Anglii i Polsce w latach
2010-16 i skromne podsumowanie tematu. Właściciele wertują już aukcyjne katalogi, więc
może tekst okaże się pomocny w dokonywaniu trafnych wyborów?

Część pierwsza:

WYŚCIGOWA ASTROLOGIA
Na podstawie ,,Quarter Mark” i ,,Pacemaker and Thoroughbred Breeder”
tłumaczył i opracował Paweł Gocłowski
Jeśli postanowiłeś zostać właścicielem konia wyścigowego, to zapewne skuszony obietnicą klasycznego
zwycięstwa studiujesz katalog aukcyjny z nadzieją, że to właśnie Ty wybierzesz roczniaka, którego sukcesy
torowe sprawią, że znajdziesz się w centrum zainteresowania, pośród burzy oklasków i błyskających fleszy.
Zanim jednak marzenie się ziści, zastanawiasz się czy Twój wybraniec ma wystarczająco dobre
pochodzenie, by walczyć i zwyciężać w klasycznych pojedynkach na szczycie. Może więc poradzisz
się astrologa?
Wbrew pozorom w tym pytaniu nie ma cienia kpiny, bowiem od daty urodzenia Twojego konia zależy
bardzo wiele. Kartkując katalog, zwykle szybko skreślasz roczniaki urodzone w kwietniu, maju, a zwłaszcza
w czerwcu, hołdując zasadzie, że im starszy tym lepszy, bo już u progu kariery ma większe szanse. Czy tak
jest w istocie?
Jeśli pragniesz sukcesu w pierwszych dwóch klasykach sezonu odpowiedź brzmi twierdząco. Analizując
daty urodzenia ostatnich dziesięciu zwyciężczyń 1000 Gwinei w Anglii i Wiosennej w Polsce, wnioski
nasuwają się same.
Wiosenna

1000 Guineas
1990 SALSABIL (GB) gn.
18 stycznia
(Sadler’s Wells-Flame Of Tara/Artaius)

TERENCJA gn.
6 marca
(Dixieland-Tercja/Parysów)

1991 SHADAYID (USA) s.
(Shadeed-Desirable/Lord Gayle)

10 kwietnia

TABAKIERKA gn. 24 lutego
(Pyjama Hunt-Tabakiera/Dakota)

1992 HATOOF (USA) kaszt.
26 stycznia
(Irish River-Cadeaux D’Amie/Lyphard)

BREKOTA c.gn.
11 lutego
(Dakota-Bregma/Freefoot)

1993 SAYYEDATI (GB) gn.
(Shadeed-Dubian/High Line)

26 stycznia

NEVADA gn.
22 stycznia
(Demon Club-Nirwana/Dargin)

1994 LAS MENINAS (IRE) gn.
(Glenstal-Spanish Habit/Habitat)

1 kwietnia

DAXI c.gn.
26 stycznia
(Dixieland-Da Passa/Parysów)

1995 HARAYIR (USA) gn.
(Gulch-Saffaanh/Shareef Dancer)

22 marca

BELLA DONNA gn. 20 kwietnia
(Neman-Badalona/Amyndas)

1996 BOSRA SHAM (USA) kaszt.
(Woodman-Korveya/Riverman)

28 lutego

DONNA GRAFIA gn. 1 marca
(Graf-Donna Bova/Beauvallon)

1997 SLEEPYTIME (IRE) gn. 20 lutego
(Royal Academy-Alidiva/Chief Singer)

JAK NAJLEPSZA gn.
16 lutego
(All Hands On Deck-Jaka bądź/Kasjan)

1998 CAPE VERDI (IRE) gn.

HELENA DE LA ROQUE (FRA) s.
15 marca
(Courtroom-Money Moon/Auction Ring)

3 lutego

(Caerleon-Afrique Bleu Azur/Sagace)
1999 WINCE (GB) gn.
(Selkirk–Flit/Lyphard)

26 kwietnia

CZERWONA RÓŻA kaszt. 28 lutego
(Alywar–Cervetrosa/Orange Bay)

Żadna z owej dwudziestki klaczy nie przyszła na świat później niż 26 kwietnia, a 60% z nich to źrebięta
ze stycznia i lutego. To naprawdę znaczny odsetek, zwłaszcza że tylko około 16% wyźrebień w Anglii
i Irlandii przypada na pierwsze dwa miesiące roku. Przewaga ta znajduje swoje potwierdzenie również
w wynikach Oaks:

Oaks

Liry

1990 SALSABIL (GB) gn.
18 stycznia
(Sadler’s Wells-Flame Of Tara/Artaius)

NOVARA gn.
(Dniepr-Nadrenia/Carolus)

22 lutego

1991 JET SKI LADY (SA) kaszt.
20 lutego
(Vaguely Noble-Bemissed/Nijinsky)

SUSY c.gn.
(Babant-Surdyna/Parysów)

3 stycznia

1992 USER FRIENDLY (GB) gn.
(Slip Anchor-Rostova/Blakeney)

KALIFORNIA c.gn.
26 lutego
(Lord Hippo-Kosmitka/Scottish Rifle)

4 lutego

1993 INTREPIDITY (GB) gn.
19 lutego
(Sadler’s Wells-Intrepid Lady/Bold Ruler)

UPSALA c.gn.
11 kwietnia
(Who Knows-Uferschwalbe/Zigeunersohn)

1994 BALANCHINE (USA) kaszt.
16 kwietnia
(Storm Bird-Morning Devotion/Affirmed)

DAXI c.gn.
26 stycznia
(Dixieland-Da Passa/Parysów)

1995 MOONSHELL (IRE) gn.
(Sadler’s Wells-Moon Cactus/Kris)

BECKY PRINCESS c.gn.
19 marca
(Prince Sabo-Becky Sharp/Sharpen Up)

20 lutego

1996 LADY CARLA (GB) gn.
8 marca
(Caerleon-Shirley Superstar/Shirley Heights)

DAGHARA c.gn.
26 marca
(Revlon Boy-Da Passa/Parysów)

1997 REAMS OF VERSE (USA) kaszt. 23 kwietnia
(Nureyev-Modena/Roberto)

ZAGARA kaszt.
(Dixieland-Zana/Seal)

1998 SHAHTOUSH (IRE) gn.
(Alzao-Formulate/Reform)

MAGENTA c.gn.
13 lutego
(Jape-Maracana/Conor Pass)

29 kwietnia

1999 RAMRUMA (USA) kaszt.
17 lutego
(Diesis-Princess of Man/Green God)

9 maja

CZERWONA RÓŻA kaszt. 28 lutego
(Alywar-Cervetrosa/Orange Bay)

Tylko jedna z 20 triumfatorek tej gonitwy urodziła się później niż 29 kwietnia. Aż 12 czyli 60%
to przychówek styczniowy i lutowy, a 9 (blisko 50%) urodziło się w najkrótszym z miesięcy. Łącząc klasyczne
pojedynki klaczy, widać wyraźnie, że 23 wygrane notowały źrebięta najstarsze (styczeń-luty), a w ostatnim
dziesięcioleciu tylko trzy klacze skompletowały tę cenną dublę - Salsabil w Anglii oraz Daxi i Czerwona
Róża w Polsce. Z uwagi na małą liczebność badanej próby trudno wyciągać daleko idące wnioski. Jednak
konkluzja obarczona najmniejszym błędem jest następująca - wczesna data urodzenia jest dużo istotniejsza
w przypadku klaczy niż ogiera.

Przyjrzyjmy się teraz zdobywcom 2000 Gwinei i Nagrody Rulera:
2000 Guineas

Rulera

1990 TIROL (GB) sk.gn.
16 marca
(Thatching-Alpine Niece/Great Nephew)

ALPINUS gn.
(Jaguar-Alpina/Dipol)

1991 MYSTIKO (USA) s.
(Secreto-Caracciola/Zeddaan)

NAREDO gn.
23 stycznia
(Dixieland-Narenta/River Chanter)

22 lutego

10 lutego

1992 RODRIGO DE TRIANO (USA) kaszt. 27 maja
(El Gran Senor-Hot Princess/Hot Spark I)

MOKOSZ c.gn.
29 kwietnia
(Unoaprile-Mabell/Behistoun)

1993 ZAFONIC (USA) sk.gn.
1 kwietnia
(Gone West-Zaizafon/The Minstrel)

UPSALA c.gn.
11 kwietnia
(Who Knows-Uferschwalbe/Zigeunersohn)

1994 MISTER BAILEYS (GB) gn.
14 lutego
(Robellino-Thimblerigger/Sharpen Up)

LIMAK gn.
22 stycznia
(Dixieland-Limeira/Beauvallon)

1995 PENNEKAMP (USA) gn.
26 marca
(Bering-Coral Dance/Green Dancer)

NUMEROUS c.gn.
22 lutego
(Who Knows-Normandia/Mehari)

1996 MARK OF ESTEEM (IRE) gn.
(Darshaan-Homage/Ajdal)

IMMA c.gn.
30 stycznia
(Beaconsfield-Imada/Dakota)

26 marca

1997 ENTREPRENEUR (GB) gn.
7 marca
(Sadler’s Wells-Exclusive Order/Exclusive Native)

DELATOR gn.
(Dakota-Dżereda/Babant)

2 stycznia

1998 KING OF KINGS (IRE) gn.
27 lutego
(Sadler’s Wells-Zummerudd/Habitat)

ARCTIC (FRA) gn.
21 kwietnia
(Arctic Tern-Fiasco Argento/Silver Hawk)

1999 ISLAND SANDS (IRE) c.gn.
27 stycznia
(Turtle Island-Tiavanita/J O Tobin)

DOGMAT gn.
(Saphir-Dostawa/Effort)

21 stycznia

W Anglii najmłodszy urodził się 1 kwietnia - za wyjątek uznać trzeba Rodrigo de Triano (27 maja!),
bowiem był on na tyle dojrzały, by zwyciężyć dwulatkiem w debiucie już 4 lipca i zakończyć pierwszy sezon
bez porażki w 5 startach z tytułem brytyjskiego Czempiona tej kategorii wiekowej. 40% zwycięzców 2000
Gwinei urodziło się w marcu, ale na Służewcu (w tym samym czasie) żaden! Nad Wisłą pierwsze mijały
celownik konie urodzone w styczniu i lutym (70%) oraz w kwietniu (30%), kiedy to 29 na świat przyszedł
najmłodszy z nich - trójkoronowany Mokosz.
Derby
1990 QUEST FOR FAME (GB) gn.
15 lutego
(Rainbow Quest-Aryenne/Green Dancer)

AKSUM kaszt.
8 lutego
(Pyjama Hunt-Addis Abbeba/Dakota)

1991 GENEROUS (IRE) kaszt.
8 lutego
(Caerleon-Doff The Derby/Master Derby)

KLIWIA c.gn.
5 lutego
(Pyjama Hunt-Knieja/Dakota)

1992 DR DEVIOUS (IRE) kaszt.
10 marca
(Ahonoora-Rose of Jericho/Alleged)

MOKOSZ c.gn.
29 kwietnia
(Unoaprile-Mabell/Behistoun)

1993 COMMANDER IN CHIEF (GB) c.gn. 18 maja
(Dancing Brave-Slighty Dangerous/Roberto)

DURAND gn.
13 lutego
(Juror-Dunkierka/Pyjama Hunt)

1994 ERHAAB (USA) sk.gn.
24 maja
(Chief’s Crown-Histoire/Riverman)

LIMAK gn.
22 stycznia
(Dixieland-Limeira/Beauvallon)

1995 LAMMTARRA (USA) kaszt.
2 lutego
(Nijinsky-Snow Bride/Blushing Groom)

NUMEROUS c.gn.
22 lutego
(Who Knows-Normandia/Mehari)

1996 SHAAMIT (IRE) gn.
(Mtoto-Shomoose/Habitat)

WONDERFUL kaszt.
15 marca
(Most Welcome-Wallah Wassl/Great Nephew)

11 lutego

1997 BENNY THE DIP (USA) c.gn.
25 marca
(Silver Hawk-Rascal Rascal/Ack Ack)

MUSTAFA s.
25 kwietnia
(Winds of Light-Muscari/Euro Star)

1998 HIGH-RISE (IRE) gn.
3 maja
(High Estate-High Tern/High Line)

ARCTIC (FRA) gn.
21 kwietnia
(Arctic Tern-Fiasco Argento/Silver Hawk)

1999 OATH (IRE) gn.
(Fairy King-Sheer Audacity/Troy)

COUNTRY CLUB (GB) kaszt. 4 lutego
(Suave Dancer-Cut No Ice/Great Nephew)

22 kwietnia

Analizując wyłącznie wyniki angielskie, historia powtarza się w Derby. Spośród 20 zdobywców
Błękitnej Wstęgi w latach 1973 - 1992 tylko jeden nie był źrebięciem urodzonym w lutym, marcu bądź
kwietniu. Aż dziesięciu to konie z marca, a pięciu następnych derbistów swoje pierwsze kroki stawiało
w najpóźniej 7 kwietnia. Innymi słowy 19 z 20 zwycięzców Derby na torze Epsom w latach 1973 - 92
urodziło się nie później niż 7 kwietnia, ale...
…w 1993 roku triumfuje Commander In Chief urodzony 18 maja! Kolejnym jest Erhaab - 24 maja!
Derby 1997 krótko przegrywa Silver Patriarch - 8 maja, a następnie publiczność oklaskuje urodzonego 3 maja
ogiera High-Rise. Nawet ubiegłoroczny zwycięzca - Oath ,,ma bliżej” do piątego miesiąca roku, bowiem
urodził się 22 kwietnia.
W świetle powyższych wyników dość absurdalne wydają się wysiłki niektórych osób w Anglii, mające
na celu przesunięcie terminu rozgrywania Derby o 2-3 tygodnie, co pozwoliłoby uczestnikom tej gonitwy
lepiej się do niej przygotować i startować będąc bardziej dojrzałymi. Chociaż ogiery urodzone w lutym,
marcu i początku kwietnia nadal dominują, to ich młodsi rywale stali się daleko bardziej groźni niż to kiedyś
bywało. Czyżby więc derbiści, którzy muskulaturą wciąż ustępują swoim rówieśnikom wygrywającym
2000 Gwinei, potrzebowali dziś mniej czasu by dojrzeć niż ich starsi rywale?
W Polsce sytuacja jest nieco inna, choć można zaryzykować twierdzenie, że tylko z pozoru. Wśród 20
ostatnich zwycięzców Derby, pomijając klacze (Kliwię - 5 lutego i Sinaję - 31 stycznia) mamy 6 koni
urodzonych w styczniu (w tym tylko jeden derbista z lat 90-99), z czego czterech z drugiej połowy miesiąca.
Pięciu urodziło się w lutym (w tym czterech w ostatnim dziesięcioleciu), dwóch w marcu i pięciu w kwietniu
(w tym trzech w latach 90-tych). Z tych najmłodszych aż 4 konie przyszły na świat po 20 kwietnia (Demon
Club, Mokosz, Mustafa i Arctic). Tendencja jest zatem zbliżona do brytyjskiej, choć dotyczy raczej koni
kwietniowych, a nie majowych.
Konie urodzone w maju i czerwcu są ,,poszkodowane” już na starcie, ale nie oznacza to wcale, że taki
późny źrebak nie zostanie w przyszłości czempionem. Weźmy, na przykład pewnego ogierka po Nearctic,
którego matka - Natalma została pokryta w wieku lat trzech, zaraz po tym, jak kontuzja uniemożliwiła jej
start w Kentucky Oaks. Nie mogła więc oźrebić się wcześniej niż 27 maja 1961 roku, kiedy to urodził się
legendarny, nieporównywalny i wyjątkowy pod każdym względem Northern Dancer. Zaszokował
on wyścigowy świat, bo data urodzenia nie przeszkodziła mu w wygraniu dwulatkiem siedmiu z dziewięciu
gonitw. Później przyszły sukcesy w Kentucky Derby, Preakness Stakes i sława ,,Króla Stada”.
Ciekawe, że Północny Tancerz jest jedynym zwycięzcą wyścigów zaliczanych do amerykańskiej
Potrójnej Korony, którego data urodzenia skutecznie odstraszyła wszystkich klientów kupujących roczniaki.
Thunder Gulch (23 maja) miał tylko 14 miesięcy, gdy sprzedano go (roczniakiem!) za jedyne 40.000 dolarów
i zaledwie 35 miesięcy, gdy bił rywali w Kentucky Derby w 1995 roku. W czerwcu zwyciężył w Belmont
Stakes, które w ostatnich latach wydaje się naturalnym celem dla późno urodzonych trzylatków
biegających w Stanach. Triumfatorzy tej gonitwy z lat 1999 - Lemon Drop Kid i 1998 - Victory Gallop
urodzili się - pierwszy 26, a drugi 30 maja! Tak więc czterech z pięciu ostatnich zwycięzców Belmont
to konie, które w dniu swojej chwały miały ledwie co skończone 3 lata.
Całkiem sporo zdobywców najwyższych laurów podczas prestiżowego mityngu Breeders’ Cup to konie
urodzone w maju. Dobrymi przykładami są tu Escena (12), Lure (14), Prized (20) czy Inside Information
(23). Powodem, dla którego tak łatwo wymienić późno urodzone asy amerykańskiego turfu może być fakt,
że skala hodowli za oceanem jest nieporównywalnie większa niż w Anglii czy Irlandii. Ale także na
Wyspach nie trudno o przykłady. Wśród zwycięzców Grupy 1 ostatnich lat są urodzone po 16 maja dwulatki
- Beauchamp King (Racing Post Trophy) i Orpen (Prix Morny), czy piekielnie szybki Tamarisk (Haydock
Sprint Cup). Warto też przypomnieć, że w 1992 roku w Coronation Cup pierwszy minął celownik Saddler’s
Hall (urodzony 26 maja), bijąc Rock Hopper (9 czerwca) i konie te wygrały łącznie blisko 950.000 funtów.
To chyba wystarczający powód, by kartkując katalog, nie skreślać zbyt pochopnie koni z tak niemodną, późną
datą urodzenia.

Wróćmy jeszcze do analizy historycznie pierwszego, ale ostatniego w sezonie klasycznego pojedynku St.Leger:

St. Leger
1990 SNURGE (GB) kaszt.
12 marca
(Ela-Mana-Mou – Finlandia/Faraway Son)

AKSUM kaszt.
8 lutego
(Pyjama Hunt-Addis Abbeba/Dakota)

1991 TOULON (GB) gn.
(Top Ville-Green Rock I/Mill Reef)

15 kwietnia

SILENCIO sk.gn.
30 marca
(Babant-Sunniva/Isztopirin)

1992 USER FRIENDLY (GB) gn.
(Slip Anchor-Rostova/Blakeney)

4 lutego

MOKOSZ c.gn.
29 kwietnia
(Unoaprile-Mabell/Behistoun)

1993 BOB’S RETURN (IRE) sk.gn.
5 marca
(Bob Back-Quality of Life/Auction Ring)

NIMROD gn.
13 kwietnia
(Demon Club-Nadrenia/Carolus)

1994 MOONAX (IRE) kaszt.
(Caerleon-Moonsilk/Solinus)

22 marca

AMMAN c.gn.
24 stycznia
(Winds of Light-Abisynia/Zigeunersohn)

1995 CLASSIC CLICHE (IRE) gn.
(Salse-Pato/High Top)

13 marca

WOLARZ kaszt.
(Vilnius-Wega/Cross)

1996 SHANTOU (USA) gn.
(Alleged-Shaima/Shareef Dancer)

30 kwietnia

TRIPOLIS gn.
12 stycznia 1992
(Saphir-Teoria/Akcept)

12 kwietnia

1997 SILVER PATRIARCH (IRE) s.
8 maja
(Sadler’s Hall-Early Rising/Grey Dawn II)

HALLMARK (IRE) gn. 10 maja
(Shalford-Cryptic Gold/Glint of Gold)

1998 NEDAWI (GB) kaszt.
9 kwietnia
(Rainbow Quest-Wajd/Northern Dancer)

KABARET gn.
3 kwietnia
(Tytoń-Komedia/Pyjama Hunt)

1999 MUTAFAWEQ (USA) gn.
21 lutego
(Silver Hawk-The Caretaker/Caerleon)

GALILEO gn.
1 maja
(Jape-Goldika/Dakota)

W latach 1990-99 tylko dwaj brytyjscy zwycięzcy tej gonitwy urodzili się w lutym. Czterej przyszli
na świat w marcu, kolejni trzej w kwietniu i jeden w maju. Znamienny jest brak koni styczniowych. W Polsce
tendencja jest podobna. Mamy wprawdzie po jednym koniu ze stycznia (Tripolis zwyciężał czterolatkiem,
więc go nie liczymy) i lutego, ale reszta to reprezentanci kwietnia i maja - wliczając w to także urodzonego
30 marca Silencio.
Pozostając na krajowym podwórku, popatrzmy na zwycięzców Wielkiej Warszawskiej oraz na daty
urodzenia wierzchowców, które zdobyły zaszczytny tytuł Konia Roku. Czteroletni Vishnu - sensacyjny
triumfator Wielkiej urodził się 21 maja, a ulubieniec warszawskiej publiczności Bongiorno 4 maja!
Ale pozostając przy trzylatkach i analizując lata 1980-99 dowiemy się, że tylko Sonora jest styczniowa (24).
Mamy 4 konie z lutego, w tym 3 z drugiej połowy miesiąca. W marcu przeszedł na świat Dixieland (11).
Aż 5 z 12 koni urodziło się w kwietniu, co dodając majową (9) Zagarę daje 50% dla źrebiąt z tych dwóch
miesięcy. Z grona 20 ostatnich Koni Roku skreślamy czterolatki i dwuletniego Brochwicza (2 kwietnia)
i pośród 14 laureatów pięć to konie urodzone w styczniu, jeden w lutym, dwa w marcu, cztery w kwietniu
i dwa w maju. Interesujący wydaje się fakt, że w ciągu ostatnich 5 lat najstarszymi Końmi Roku były
urodzone 12 kwietnia - Wolarz i Szarlatan.
Z drugiej jednak strony dominacja koni wcześnie urodzonych w gonitwach dla dwulatków wciąż nie
podlega dyskusji. Potwierdza to statystyka 10 ostatnich zwycięzców Nagrody Przychówku, z których
4 urodziło się w styczniu, a po 2 w lutym, marcu i kwietniu. Znamienne, że aż 70% to źrebięta urodzone przed
13 marca.
Badania przeprowadzone przez ,,Pacemakera” dowodzą, że majowe i czerwcowe wierzchowce nie osiągają
tak dobrych wyników, jak ich rówieśnicy z lutego, marca i kwietnia. Analiza 343 zwycięzców grupowych
(Pattern) urodzonych w Wielkiej Brytanii i Irlandii w latach 1992-1994 pozwoliła ustalić procentowy rozkład
dla poszczególnych miesięcy. Próba objęła 1011 źrebiąt biegających wyłącznie w gonitwach płaskich, bowiem
konie z grupy National Hunt w większości przychodzą na świat w maju i czerwcu.

Najbardziej znacząca różnica występuje w przypadku źrebiąt z maja. Stanowią one 14,4% badanej
próby i tylko 10,5% zwycięzców grupowych (Pattern). W trzech analizowanych rocznikach czerwcowe
konie to 0,9% całości. Wśród nich znalazł się tylko jeden zwycięzca - War Declaration. Może to jednak
znaczyć, że badana próba była zbyt mała, by wyciągnąć daleko posunięte wnioski. Inną interesującą
konkluzją jest stwierdzenie, że źrebięta styczniowe - 8,0% próby - to tylko 6% zwycięzców. Wypadają
one dalece skromniej niż reprezentanci lutego (22% populacji i 25% zwycięzców), marca (odpowiednio
27 i 28 procent) czy kwietnia (27 i 29%). Oznacza to, że zbyt wczesny start w życie może być mniej
efektywny. Wniosek jest prosty. Jeśli chcesz swojemu źrebakowi zapewnić optymalną datę urodzenia
powinien on przyjść na świat, w chwili, gdy wiosnę czuć już w powietrzu.
Porównajmy badania ,,Pacemakera” z krajowym podwórkiem. W latach 1992-94 urodziło się 989 źrebiąt
- 23% w styczniu, 25 w lutym, 25 w marcu, 18 w kwietniu, 8 w maju i 1% w czerwcu. 63 konie zwyciężały
poza grupami, a rozkład dla poszczególnych miesięcy wyglądał następująco: styczeń - 21%, luty - 19, marzec
i kwiecień po 27, maj - 6 procent i wreszcie czerwiec - zero. Mimo, że liczebność próby jest dużo
skromniejsza, widać jak na dłoni, że konie urodzone wiosną (marzec, a zwłaszcza kwiecień) notują najlepsze
wyniki. Powyższy wniosek znajduje zatem potwierdzenie.
Jak dotąd przyglądaliśmy się dacie urodzenia z punktu widzenia nabywcy przyszłego zwycięzcy gonitwy
klasycznej. A co z hodowcami, którzy często stają przed dylematem - kryć pod koniec sezonu, czy poczekać
do następnego? Są tacy, którzy uważają, że z szansy należy korzystać tylko w wypadku zaawansowanych
wiekowo klaczy, argumentując swoje stanowisko faktem, że po późnym wyźrebieniu, siłą rzeczy, w kolejnym
roku klacz znów urodzi późnego źrebaka. Problem ten dotyczy przede wszystkim hodowców, którzy
sprzedają efekty swojej pracy na aukcjach. Jeśli zakładają oni, że nabywca wybaczy roczniakowi późną datę
urodzenia, to popełniają błąd. Różnica w cenie jest widoczna. Jeśli zaś utrzymują swój przychówek, ponosząc
koszty treningu, to omawiane zagadnienie w ogóle ich nie obchodzi. Uważają bowiem, że koń taki ma więcej
czasu by dojrzeć i zademonstrować pełnię talentu - trenerzy zwykle nie spieszą z robotą i powoli szykują
do startów swoich późno urodzonych podopiecznych. Najlepszym przykładem jest tu osoba Agi Khana, który
z racji swojego majątku wydaje się całkowicie wolny od ekonomicznego aspektu dyskutowanej kwestii.
Trzy ostatnie edycje francuskiego Oaks zakończyły się sukcesem jego klaczy - kolejno wygrywały Zainta,
Vereva i Daryaba - wszystkie urodzone między 3 a 14 maja! (warto porównać to z wynikami Oaks w Anglii).
Ponadto jego klacz Kartajana - zwyciężczyni G1 - przyszła na świat 17 czerwca!, triumfator Yorkshire Cup
- Arzanni 29 maja, a derbista włoski Houmayoun 5 czerwca. Praktyka uczy zatem Agę Khana, że późno
urodzone źrebięta jego hodowli to żaden problem, zwłaszcza że nie są na sprzedaż.
Jeśli zatem postanowiłeś zostać właścicielem konia wyścigowego i studiujesz katalog aukcyjny ....

