
CAVALIADA Poznań 

23 konkursy, pięć konkurencji, aukcja koni sportowych 
 
Dwie areny, 23 konkursy, w tym trzy zaliczane do światowego rankingu, konkursy dla młodych koni i 
amatorów, boksy zlokalizowane w komfortowych pawilonach targowych oraz CAVALIADA Horse Auction 
- tak w skrócie przedstawia się program CSI CAVALIADA Poznań, rozgrywanych od 15 do 18 grudnia br. 

Od 2010 r., kiedy Grupa MTP wprowadziła markę CAVALIADA, impreza organizowana na terenie 
Międzynarodowych Targów Poznańskich przyciąga coraz więcej zawodników. 

Wśród zawodników CAVALIADY byli światowej klasy skoczkowie, jak: Henrik von Eckermann (SWE), 
Martin Fuchs (SUI), Pius Schwizer (SUI), Jur Vrieling (NED), Philipp Weishaupt (GER), Rolf-Goran 
Bengtsson (SWE), Michael Whitaker (GBR), Emanuele Gaudiano (ITA), Marco Kutscher (GER) czy Janika 
Sprunger (SUI), która w 2019 r. wygrała Grand Prix CSI4*-W CAVALIADA na koniu King Edward, którego 
obecnie dosiada Henrik von Eckermann. 

CAVALIADA w Poznaniu to największa z czterech lokalizacji cyklu. Zawody odbywają się w czterech 
kategoriach: CSI3*-W, CSIYH1*, CSI1* i CSIAm-A. 

Przez cały sezon halowy zawodnicy startujący w CAVALIADA Tour zbierają punkty bonifikacyjne. Finał 
rozgrywek odbywa się jednocześnie z finałem Ligi Europy Centralnej Pucharu Świata w Krakowie. To 
jedyny cykl zawodów halowych w tej części Europy autoryzowany przez FEI. 

Zmagania w ramach zawodów trzygwiazdkowych 

Podczas zmagań w ramach zawodów trzygwiazdkowych zostaną rozegrane trzy rundy (od 135 do 160 
cm). Program przewiduje trzy konkursy zaliczane do światowego rankingu. To piątkowa duża runda (150 
cm) zaliczana do CAVALIADY Tour, sobotni finał średniej rundy (145 cm) i niedzielny konkurs PKO Bank 
Polski Grand Prix. Ten ostatni zaliczany jest do wyższej grupy rankingowej LR (grupa C – 80 punktów za I 
miejsce), a dodatkowo do Ligi Europy Centralnej Pucharu Świata i do rankingu CAVALIADA Tour. 

 

Konkursy pełne sportowych emocji 

W programie nie zabraknie konkursów o charakterze widowiskowym: Potęgi Skoku i Speed & Music, a 
także sztafety, w której dzieci na kucykach rywalizują w drużynach z dorosłymi „gwiazdami”. Oprócz 
skoków przez przeszkody program wypełniają konkursy powożenia zaprzęgami czterokonnymi, 
ujeżdżenia, WKKW oraz woltyżerki. Program zawodów dopełnia Strefa Expo, która mieści największe 
Targi Sprzętu i Akcesoriów Jeździeckich w Polsce. Dla komfortu naszych gości przygotowana jest strefa 
VIP z trybunami VIP oraz komfortową lożą stolikową. 

 

Wschodzące końskie gwiazdy 

Dwie areny podczas poznańskiej CAVALIADY pozwalają na rozegranie konkursów w ramach CSI młodych 
koni – dla 6 i 7 latków oraz CSI1* z dwoma rundami: małą (120-125 cm) oraz dużą (130-135 cm). 

Połączenie świata sportu i hodowli 

W piątek, po zakończeniu rozrywkowego konkursu Potęgi Skoku, o godzinie 21.00 rozpocznie się druga 
edycja CAVALIADY Horse Auction. Jest to aukcja koni skokowych 2- i 3-letnich (roczniki 2019 i 2020), 
zarejestrowanych w polskich i zagranicznych księgach stadnych. 

 

W zeszłorocznym debiucie imprezy sprzedano wszystkie konie, a średnia cena uzyskana na aukcji 
wyniosła 20 500 euro. Najwyższą cenę uzyskał koń Cordian (Cornet Obolensky x Quidam De Revel), 
hodowli Marka Wąsiewicza – 45 tys. euro. Zainteresowanie tegoroczną edycją wśród hodowców 
gwarantuje jeszcze lepszą jakość koni. 

 



Kalendarz CAVALIADA Tour 2022/2023 

CAVALIADA Tour 2022/2023 będzie się składać z następujących edycji: 

10-13.11.2022 – CSI2*W Warszawa, COS Torwar 

15-18.12.2022 – CSI3*W Poznań, Międzynarodowe Targi Poznańskie 

02-05.02.2023 – CSI2* Sopot, ERGO Arena 

02-05.03.2023 – CSI3*-W Kraków – TAURON Arena 

Sponsorem głównym CAVALIADA Tour jest PKO Bank Polski. Bilety kupisz na www.tobilet.pl 
 


