SKOKI PRZEZ PRZESZKODY
Skoki przez przeszkody są najpopularniejszą sportową dyscypliną jeździecką. Jej historia sięga końca XIX wieku.  Pierwszy konkurs hippiczny rozegrano 
w 1864 roku w Dublinie. Od 1912 roku ta dyscyplina sportu została umieszczona na stałe w programie igrzysk olimpijskich. Mistrzostwa Świata w skokach przez przeszkody rozgrywane są od 1957 roku, a Mistrzostwa Europy od 1953 roku. Skoki przez przeszkody mają też swój "Wimbledon". Jest nim ponad stuletni turniej w niemieckim Aachen, na trybunach którego zasiada każdego roku łącznie ponad 200 tysięcy miłośników jeździectwa.
Mało kto pamięta, że pierwszy medal w historii polskich występów olimpijskich został wywalczony właśnie w skokach przez przeszkody podczas olimpiady 
w Paryżu w 1924 roku. Zdobył go Adam Królikiewicz na koniu „Pikador”. Jednak, jak dotąd, największym sukcesem Polski w historii tego sportu był złoty medal olimpijski wywalczony przez Jana Kowalczyka na koniu „Artemor” w 1980 roku. Polscy skoczkowie sięgali także dwukrotnie po olimpijskie srebro w konkurencji drużynowej.
Podstawą współczesnego jeździectwa sportowego są, poza Igrzyskami Olimpijskimi, rozgrywki Pucharu Świata. Puchar Świata w Skokach organizowany jest przez Międzynarodową Federację Jeździecką od 1978 roku. 
W rozgrywkach tych świat podzielony jest na 12 lig:
	Liga Europy Zachodniej

Liga Europy Centralnej
	Liga Wschodniego Wybrzeża USA

Liga Zachodniego Wybrzeża USA
	Liga Kanadyjska
	Liga Ameryki Południowej
	Liga Australijska

Liga Nowej Zelandii
	Liga Południowo-Wschodniej Azji
	Liga Japońska
	Liga Azji Centralnej
	Liga Południowej Afryki

Przez 25 lat istnienia, w zawodach pucharu świata wzięło udział ponad 3000 jeźdźców z ponad 80 krajów. Od 1978 roku zorganizowano prawie 2000 zawodów w około 50 krajach.
Najważniejszym wydarzeniem jeździeckim jest coroczny Finał Pucharu Świata, organizowany na zmianę w Europie i Ameryce. Podczas ostatniego Finału – 
w kwietniu 2003 roku w Las Vegas, rywalizowało 41 zawodników reprezentujących 17 krajów.

W 25 Finałach Pucharu Świata zwycięzcami byli reprezentanci Austrii, USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Holandii, a w ostatnich latach: 
	W Finałach 1998, 1999 i 2000 - trzykrotnie Brazylijczyk Rodrigo Pessoa (warto dodać, że w ostatnich trzech Finałach cały czas utrzymuje się 
w pierwszej trójce, a więc od sześciu lat staje na podium!)

Finał 2001 – Szwajcar Markus Fuchs
Finał 2002 – Niemiec Otto Becker
Finał 2003 – Niemiec Marcus Ehning
Wśród 352 jeźdźców w 25 Finałach było do tej pory 5 Polaków. Rudolf Mrugała zajął 40 miejsce w 1990 r. Rok później Jarosław Płatos był 29. Grzegorz Kubiak zajął 33 miejsce w 2001 r., a w 2003r. był 28. W 2001 r. mieliśmy aż dwóch zawodników w Finale. Poza Grzegorzem Kubiakiem, zakwalifikował się 
też Krzysztof Prasek, zajmując ostatecznie 42 miejsce. Dotychczas najlepszy wynik - 24 miejsce - uzyskał Jacek Zagor. To właśnie w Finale 2002 r. w Lipsku Jacek Zagor jako pierwszy polski zawodnik wygrał pierwszy pucharowy półfinał.
Zawody w Lidze Europy Centralnej rozgrywane są od 1989 roku. W tych pierwszych, czyli w sezonie 1989/1990 zwyciężył Polak Rudolf Mrugała na koniu „Ignam”. Zwycięzcy ostatnich trzech sezonów to:
	2000/2001 - Grzegorz Kubiak na koniu „Orkisz”

2001/2002 - Amerykanin Robert Chelberg 
2002/2003 - Czech Peter Dolezal
Najlepsi jeźdźcy wyłonieni w ponad 100 zawodach Pucharu Świata, w tym 
w tegorocznym warszawskim Finale Ligi Europy Centralnej, spotkają się 21-25 kwietnia w Mediolanie na 26-tym Finale Pucharu Świata.

