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KONKURS GWIAZD 
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 
podczas zawodów 
„ComputerLand World Cup 2004” 


Gwiazdy filmu, sportu, mediów oraz przedstawiciele biznesu będą rywalizować w Konkursie Gwiazd podczas tegorocznego „ComputerLand World Cup 2004”. Wystąpią: Tomasz Bednarek, Marek Cichucki, Paweł Deląg, Krzesimir Dębski, Marek Frąckowiak, Iwona Guzowska, Sebastian Kolasiński, Darek Kordek, Jagna Marczułajtis, Andrzej Nejman, Barbara Piwnik, Aleksander Pociej, Wiceprezes GZE Torbjörn Wahlborg oraz Wiceprezes TP S.A. Bertrand Le Guern. Konkurs Gwiazd odbędzie się w sobotę 20 marca, o godz. 14.00, podczas jeździeckich zawodów „ComputerLand World Cup 2004”. 

Zawodnicy sobotniego Konkursu Gwiazd zapowiadają ostrą rywalizację. "Bardzo cieszę się, że wezmę udział w tym konkursie. Staram się do niego dobrze przygotować pomimo napiętego planu startów w zawodach snowboardowych. Jeździectwo to moja pasja, która towarzyszy mi od dzieciństwa. Wiosną i latem jazda konna  jest dla mnie uzupełnieniem treningu ogólnorozwojowego, jednak najczęściej traktuję ją jako najdoskonalszą formę relaksu" mówi Jagna Kolasińska-Marczułajtis. 
W konkursach w skokach przez przeszkody startowała kilkukrotnie. 
Po zakończeniu kariery snowboardzistki chce swoje życie związać właśnie 
z końmi, być może rozpocznie nawet karierę sportowego jeźdźca.

Intensywnie trenuje także brązowy medalista Konkursu Gwiazd w ramach zawodów Św. Mikołaj Konny 2002, aktor Paweł Deląg. Pojedzie na koniu wypożyczonym z Gałkowa, ze stajni wielokrotnego Mistrza Polski w skokach - Krzysztofa Ferensteina. Paweł Deląg jest wychowankiem Ferensteina. To właśnie w Gałkowie pierwszy raz dosiadł konia sportowego i tu najczęściej szlifuje swoje umiejętności. Teraz trenuje pod okiem samego Krzysztofa Ferensteina i jego córki Karoliny. Dosiądzie konia o imieniu "Dokart". Jak mówi Karolina Ferenstein "jest bardzo zacięty, jak sobie coś postanowi to za wszelką cenę do tego dąży. Gdy zaczynał trenować, trenował po kilka godzin dziennie, po kilku latach doszedł do wielkiej wprawy." 



Aktor Tomasz Bednarek znany szerokiej publiczności z serialu "Klan" jest Mistrzem Polski Środowisk Twórczych. Na co dzień trenuje u pani Anny Kostrzewy w stajni Słupno grupy Kaskaderów Konnych Stowarzyszenie Kawaleryjskie, do którego sam należy, uprawia także bardzo trudną jeździecką dyscyplinę jaką jest jeździectwo crossowe. Do Konkursu Gwiazd będzie go przygotowywał znany trener jeździectwa Pan Mieczysław Podgórski w swojej stajni pod Warszawą. On też wybrał dla Tomka konia na zawody dostosowanego do jego umiejętności, które ocenia bardzo wysoko. 

Znany kompozytor muzyki jazzowej, filmowej i teatralnej Krzesimir Dębski będzie jechał na koniu „Nabucco” ze stajni Chojnów. Właścicielką konia jak również trenerką Krzesimira Dębskiego jest pierwsza dama polskiego jeździectwa Wanda Wąsowska. Aktorzy Marek Frąckowiak oraz Andrzej Nejman trenują u Pana Witolda Modlińskiego (klub "Legia Kozielska"). Marek Frąckowiak obecnie trenuje na koniu "Dream". Pani Barbara Piwnik trenuje w Starej Miłosnej, a złoty medalista Konkursu Gwiazd z 2002 r. Darek Kordek - w klubie Poster koło Piaseczna.

Zawodnicy będą mieli za zadanie przejechać specjalnie zbudowany na tę okazję parkur. Konkurs zostanie przeprowadzony w trybie pucharowym. Zawodnicy będą rywalizowali w tzw. konkursie szwajcarskim – dwufazowym, w którym prawo bezpośredniego startu do drugiej fazy dostaną tylko ci jeźdźcy, którzy zdołają pokonać pierwszą fazę bezbłędnie. O zwycięstwie zadecyduje dorobek punktowy i najlepszy czas. Zwycięzca otrzyma puchar od sponsora zawodów oraz czek na kwotę 10 tysięcy złotych. Nagroda zostanie przekazana fundacji PEGASUS. 

Fundacja PEGASUS powstała, aby potwierdzić, że poszanowanie zwierząt przynosi największe korzyści nam samym. Ratuje konie, których prawo do życia zostało zagrożone, zapewnia im fachową opiekę i spokojną przyszłość. 
Po rehabilitacji zwierzęta pomagają dzieciom w lepszym poznawaniu środowiska naturalnego poprzez hipoterapię i rekreację. Od czasu utworzenia w 2002 roku Fundacja PEGASUS dała nowy dom 15 koniom w swym ośrodku na Mazurach, współpracuje też z renomowanymi klinikami weterynaryjnymi w całym kraju, 
a w Warszawie tworzy obecnie „Nasze Centrum Rehabilitacji Koni i Edukacji Dzieci”.

Konkursy Gwiazd cieszą się zawsze ogromnym zainteresowaniem publiczności 
i mediów. Organizatorzy „ComputerLand World Cup” spodziewają się kilku tysięcy widzów. Konkurs Gwiazd z udziałem znanych osobistości świata kultury, sztuki, mediów i biznesu stał się tradycyjnym elementem organizowanych 
w Warszawie międzynarodowych zawodów jeździeckich. Przyciąga uwagę mediów i stanowi niewątpliwą atrakcję dla publiczności. 
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