СИСТЕМ

Куп Војске Србије

НОВИ ЖИВОТ КАРАЂОРЂЕВА
На обновљеном и уређеном хиподрому у Карађорђеву ових дана било је живо као некада,
када су племенита грла те реномиране војне ергеле и узгајивачнице коња расе нонијус,
енглеске, липицанске и арапске односили победе на тркама широм Балкана. Узбуђени су
били не само организатори тркачког дана, Војна установа „Моровић”, односно Коњички
клуб „Карађорђево”, многобројни гледаоци, тренери коња и јахачи, већ и главни актери
збивања – снажни представници племените енглеске пунокрвне пасмине који су из трке
у трку, из круга у круг, на јединствен начин показивали снагу, вештину и брзину.

П

Пише Душан ГЛИШИЋ

анонска равница од
давнина је била позната по коњарству
и коњичком спорту. Почетком прошлог века готово
да није било војво-
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ђанског домаћинства које се није поносило бар једним племенитим грлом расе нонијус, а нису били ретки ни липицанери, који су од раног
пролећа па све до почетка зиме красили непрегледна зелена пространства
низије. У Карађорђеву, месту надо-

мак Бачке Паланке, љубав према коњима никада није посустала, мада је
коњички спорт, после узлета седамдесетих и осамдесетих година прошлог века, последњих година био донекле занемарен. Иницијатива министра одбране Александра Вулина о по-

СИСТЕМ
Ергела „Карађорђево” данас има
130 племенитих коња, највише
грла расе нонијус, по којима
је надалеко позната, али и
енглеских пунокрвних тркача с
којима је освајала и најзахтевније
трке, такозване дербије живота.

новном успостављању коњичког Купа
Војске Србије удахнула је нови живот
коњичком спорту, некада карактеристичном за војску и војнике. Тако је
последњег викенда у септембру одржан Други Куп Војске Србије, на коме
се, у девет тркачких дисциплина, такмичило на десетине грла углавном домаћих ергела.
На обновљеном и уређеном хиподрому у Карађорђеву ових дана било
је живо као некада, када су племенита грла те реномиране војне ергеле и
узгајивачнице коња расе нонијус, енглеске, липицанске и арапске односили победе на тркама широм Балкана.
Узбуђени су били не само организатори тркачког дана, Војна установа „Моровић”, односно Коњички клуб „Кара-

ђорђево”, многобројни гледаоци, тренери коња и јахачи, већ и главни актери збивања – снажни представници племените енглеске пунокрвне пасмине који су из трке у трку, из круга
у круг, на јединствен начин показивали снагу, вештину и брзину.
Руководилац ергеле Небојша Златановић истакао је да се после дуже
паузе војни коњички спорт прошле
године вратио у Карађорђево.
– Прошле године на ергели су реконструисани објекти – мала и велика штала, хиподром, управна зграда.
Уместо монтажних трибина изграђене су нове, капацитета између 500 и
600 места, са ВИП ложом, обновљене су и тркачке стазе. Тако је касачка стаза, иначе најбржа у нашој зе-

мљи, урађена с нагибима и посута новим слојем ризле, неопходне за постизање бољих резултата, а побољшана је и галопска стаза. Ремонтована је старт машина, на којој због капацитета стазе није повећан број такмичарских грла, али је обнављањем
Купа Војске Србије повећан укупан
број трка и грла који се такмиче на
нашем хиподрому. Остало је да се направи судијски торањ и постоље за
камере, како би трке квалитетно могли да посматрају и гледаоци телевизије. Све то удахнуло је нови живот
коњичком спорту на овим просторима. Уместо негдашње „Трке Војске Југославије”, која је трајала 26 година
(1977–2002), сада се овде одржава галопска трка „Српске коњичке дивизије”, као најважнија трка купа и тркачког дана. Поред ње, ту су касачке и галопске трке „Колубара”, „Цер”,
„Текериш”, „Кајмакчалан”, „Ослобођење Београда”, „Паштрик”, „Кошаре” и „Чегар”. На манифестацији, која
иначе траје три дана, традиционално
организујемо изложбу пастува и такмичење у вожњи запрега, као и културно-уметнички програм – рекао је
Небојша Златановић.
Ергела „Карађорђево” данас има
130 племенитих коња, највише грла
расе нонијус, по којима је надалеко
позната, али и енглеских пунокрвних
тркача с којима је освајала и најзахтевније трке, такозване дербије живота. Енглеска пунокрвна раса узгаја
се у ергели од њеног оснивања крајем 19. века, али су значајнији резултати постигнути након Другог светског рата. Квалитет узгоја доказан је
на многим домаћим и иностраним хиподромима, а са 15 победника дербија Ергела „Карађорђево” спада у најуспешније одгајиваче и власнике грла у
нашој земљи. Не постоји ниједно при35
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У СЛАВУ РАТНИКА
Током тркачког дана одржане су
следеће трке:
– „Паштрик” на 2.200 метара, аутостарт,
за домаћа грла од четири године и
старија
– „Колубара” на 1.400 метара, за грла
од три године и старија
– „Ослобођење Београда” на 1.600
метара, аутостарт, за грла домаћег
одгоја од две године
– „Цер” на 1.600 метара, сва грла од три
године и старија
– „Текериш” на 2.200 метара, аутостарт,
за женска грла од три године и старија
– „Кајмакчалан”, трка арапских коња на
1.000 метара, за грла од четири године
и старија
– „Чегар – Државно првенство за
грла од три године” на 2.200 метара,
аутостарт, за сва грла домаћег одгоја
– „Кошаре” на 2.200 метара, аутостарт,
за грла од три године и старија
– „Српске коњичке дивизије” на 2.000
метара, за сва грла од три године и
старија – прелазни пехар
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Обнављањем хиподрома и
реновирањем објеката, Војна ергела
„Карађорђево” поново је оживела

знање које није освојила, а две године заредом имала је шампионску шталу на хиподрому у Бечу. Ергела се поноси и својим липицанерима, који су
својевремено красили дворове Грчке,
Велике Британије, Етиопије, Либије,
Ирана...Четворопрег из Карађорђева учествовао је 1975. године на такмичењу у Лондону и изазвао велико интересовање краљевског пара, те
им је због тога поклоњен пар коња и
амова. Такође, петопрег пастува учествовао је на престижном надметању
у Кечкемету у Мађарској. Од 2017. године ергела је власник и 15 приплодних грла арапске расе, донација Уједињених Арапских Емирата. За неколико година њихови потомци доказаће се на хиподромима широм Србије.
Некадашњи џокеј, а данас тренер
тркачких грла Саша Трбојевић истиче да је важно што се у Ергели „Карађорђево” поново осећа „ветар у леђи-

ма”, што су коњи опет у падоку и на
тркалишту и што „свежа крв струји”
не само на стазама, него и у шталама пастува.
– Поново смо пуни елана и ентузијазма, повећао се број трка на нашем
хиподрому, организоваћемо и школу
јахања за децу, а прорадиће и ресторан, што ће нам омогућити вишедневни рад с децом и одраслима. Овде је
некада био центар коњичког спорта,
лова и риболова. Имамо све услове
за развој специфичног туризма, потребни су нам само професионални
јахачи и већа пажња државе. Коњичког спорта нема без помоћи државе
– сматра Саша Трбојевић.
После неколико деценија паузе,
обнављањем хиподрома и реновирањем објеката, Војна ергела „Карађорђево”, знатно мања него у свом зениту, поново је оживела. Странице најстарије и највеће књиге посетилаца у
Србији, која датира из давне 1924. године, поново су отворене за све који
дођу у Ергелу „Карађорђево”.|
Фото: Горан Станковић

