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Zawody CSIO5* Sopot 2019
CSIO to najbardziej prestiżowe zawody w skokach przez przeszkody. Tylko podczas tych zawodów rozgrywany jest
konkurs Pucharu Narodów – w danym kraju może się odbyć tylko raz w roku.
Zawody tradycyjnie trwają cztery dni – od czwartku do niedzieli, w tym czasie zawodnicy z całego świata biorą udział
w 11 konkursach.
W 2019 roku po raz kolejny Sopot będzie gospodarzem tych najważniejszych i najbardziej prestiżowych zawodów
w Polsce. Spośród 705 zawodów międzynarodowych w skokach rozgrywanych na świecie, tylko 38 otrzymało status
CSIO, a z tych tylko 14 zaplanowano w randze CSIO 5*. I to właśnie Sopot CSIO5* 2019 znalazło się w tym
zaszczytnym gronie. Ponadto tegoroczna edycja znalazła się w prestiżowym gronie ośmiu miast, organizujących
rozgrywki europejskiej Pierwszej Dywizji Pucharu Narodów - FEI Longines Nations Cup Jumping.
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Najważniejsze w Polsce zawody w skokach przez przeszkody
Jedyne w Polsce zawody w najwyższej randze pięciu gwiazdek
Impreza posiadająca status kwalifikacji do Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich
Konkurs Pucharu Narodów zaliczany do elitarnej Pierwszej Dywizji Europejskiej
Cztery dni sportowych emocji oglądanych na żywo przez 20 000 widzów
Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Najlepsi zawodnicy z całego świata

Hipodrom Sopot
Sopocki Hipodrom tętni życiem prze cały rok. Są tutaj organizowane zawody różnych dyscyplin: skoki
przez przeszkody, ujeżdżenie, Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego. Latem zaś na dwa
weekendy do Sopotu powracają wyścigi konne.
W 2013 roku zakończyła się rewitalizacja kompleksu stajni i krytej ujeżdżalni, która jest dziś największą
halą jeździecką w Polsce. Pozwoliło to na stopniowe rozszerzenie działalności ośrodka – obecnie
działa tu dziewięć szkółek jeździeckich, prowadzona jest hipoterapia, Hipodrom dysponuje też
nowoczesnym hotelem dla koni.
Na 2019 rok zaplanowano ponad 30 imprez jeździeckich, a aż 8 z nich to zawody o randze
międzynarodowej, zaś najważniejsze – pięciogwiazdkowe CSIO odbywają się w pełni sezonu,
w czerwcu i przyciągają do Sopotu miłośników jeździectwa z całego świata.

Sopot
Od lat nieodłącznym partnerem oraz gospodarzem zawodów CSIO5* na Hipodromie jest Miasto
Sopot. To nadmorskie uzdrowisko słynące z najdłuższego w Europie drewnianego Molo, gdzie na
odwiedzających czeka 4,5 kilometrowe pasmo czystych plaż oraz pełna turystyczna infrastruktura.
Przy wspaniałej promenadzie Bohaterów Monte Cassino znajdują się restauracje, puby, kafejki, kluby
oraz teatr i kino.
Zawody CSIO odbywające się w czerwcu dają świetną okazję do skorzystania z uroków tego miasta tuż
na początku sezonu turystycznego. W ofercie koncerty, przedstawienia i mnóstwo stref relaksu na
plaży. Od lat Sopot słynie z najlepiej zorganizowanych i najbezpieczniejszych kąpielisk nadmorskich w
województwie Pomorskim. Poszukujący nowych wrażeń mogą spróbować swoich sił w żeglarstwie lub
windsurfingu. To nie przypadek, że najbardziej prestiżowe, międzynarodowe zawody CSIO5*,
odbywają się w tym mieście. Daje to idealne połączenie Sportu, Kultury i Relaksu w jednym miejscu.

Jeździectwo w Polsce i na świecie
Jeździectwo zyskuje coraz większą popularność w Polsce – zarówno jako sport, jak również
w wymiarze rekreacji i sposobu na aktywne spędzanie czasu.
Od kilku lat coraz głośniej mówi się o jeździeckim boomie w Polsce. Wpływa na to między innymi
nieustająca popularność tematów hipicznych, jaką można obserwować w modzie, dizajnie
i popkulturze.
Jeździectwem inspirują się producenci obuwia i ubrań nie tylko tych luksusowych, ale także ogólnie
dostępnych, jak szwedzki H&M, hiszpańska Zara czy polskie, jak Emanuel Berg.
Konno jeżdżą znani aktorzy, dziennikarze i celebryci, konie pojawiają się w filmach, media
społecznościowe pełne są profesjonalnych i amatorskich stron poświęconych tej tematyce.
Wraz ze wzrostem popularności, wzrasta znaczenie zawodów konnych – wzorem największych
światowych marek także polskie firmy i polskie oddziały międzynarodowych marek z coraz większym
zainteresowaniem patrzą na sporty jeździeckie. Na polskich parkurach obecni są najwięksi producenci
samochodów, sprzętu elektronicznego, giganci modowi, firmy z sektora finansowego.
Jednak zawody konne w Polsce to nadal grunt, który wymaga zagospodarowania. Na tych, którzy
zdecydują się nie czekać i już teraz związać z polską branżą jeździecką, czekają wielkie możliwości
promocji własnych marek i usług w ramach imprez sportowych, które utrzymują tendencję wzrostową.

Jeździectwo w popkulturze
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Znaczenie zawodów CSIO5* Sopot dla polskiego jeździectwa
W Polsce w ostatnich latach nastąpił renesans jeździectwa sportowego. Aktualnie najlepszy polski
jeździec, Jarosław Skrzyczyński zajmuje 51. miejsce w światowym rankingu. To ogromny sukces, na
który składają się umiejętności i doświadczenie jeźdźca, doskonałe konie sportowe oraz możliwość
startów „na swoim terenie”, podczas zawodów w Polsce.
Między innymi dlatego tak ważne jest organizowanie w Polsce zawodów na najwyższym poziomie,
z duża pulą nagród i możliwością zdobycia wysoko punktowanych miejsc do światowego rankingu.
Podczas zawodów CSIO5* zorganizowanych w Sopocie w 2018 roku polscy zawodnicy odnieśli
historyczne sukcesy zajmując trzecie i czwarte miejsce w najważniejszych konkursach: Pucharze
Narodów oraz Grand Prix. Łącznie polscy zawodnicy wygrali ponad 500 000 złotych.
Oprócz nieocenionej wartości sportowej, cieszy niezwykle fakt, że tak duża część puli nagród
pozostała w kraju, wspierając dalszy rozwój tego sportu w Polsce.

Zawody CSIO5* Sopot 2019 – Puchar Narodów
CSIO to najważniejsze zawody w skokach przez przeszkody (skrót ten pochodzi o francuskiej nazwy
Concours de Saut International Officiel). Tylko podczas tych zawodów rozgrywany jest drużynowy
konkurs w ramach Pucharu Narodów, który w danym kraju może odbyć się tylko raz w roku.
W roku 2019 po raz drugi w historii rozgrywany w Polsce konkurs Pucharu Narodów został zaliczony
do najbardziej elitarnej grupy – Pierwszej Dywizji Europejskiej. Pierwsza Dywizja to absolutna
czołówka, odpowiednik piłkarskiej Ligi Mistrzów, do której zaliczane są tylko najwyżej oceniane
zawody. Sam fakt, że CSIO5* Sopot znalazło się w tym gronie potwierdza, jak wysoką pozycję na
arenie światowej wypracował organizator tych zawodów, sopocki Hipodrom. Globalnym partnerem
Pucharu Narodów jest szwajcarska marka Longines.
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Kilkanaście godzin transmisji i retransmisji telewizyjnych w TVP1 i TVP Sport, TVN
Wejścia na żywo w telewizji śniadaniowej
Reportaże TV z wydarzenia
Akredytowanych ponad 200 dziennikarzy z całego świata
Obecność prasy i telewizji lifestylowych

Zawody CSIO5* Sopot 2019 – atrakcje dodatkowe
Strefa dla publiczności
Zawody CSIO odwiedza corocznie 20 000 widzów. Oprócz sportowych emocji czekają na nich liczne atrakcje i pokazy –
występy dzieci na kucykach, pokazy koni fryzyjskich, Hiszpańskiej Szkoły Jazdy i wiele innych. Najmłodsi mogą
aktywnie spędzić czas w parku rozrywki. Gości zapraszamy też do odwiedzenia licznych stoisk handlowych i food
trucków oraz strefy relaksu.

Zawody CSIO5* Sopot 2019 – atrakcje dodatkowe
Strefa VIP
Naszych partnerów zapraszamy do pięknie zaprojektowanej strefy VIP, z której śledzić można zmagania jeźdźców.
Strefa VIP organizowana jest przy współpracy z K&F Group. W strefie VIP spotykają się przedstawiciele świata polityki,
biznesu, sportu oraz gwiazdy mediów i telewizji

Partnerzy medialni w latach ubiegłych

Sponsorzy i Partnerzy w latach ubiegłych

Zapraszamy do kontaktu

Kaja Koczurowska Wawrzkiewicz
Prezes Zarządu Hipodromu Sopot
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego zawodów CSIO 5* Sopot

kkoczurowska@sopot.pl
602-390-230
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