Zanimivosti s Svetovnega prvenstva v Švici
Ali ste vedeli, da:
-

je FEIF štafeta iz Oirschota prečkala nizozemsko-nemško mejo17. junija in
bila na švicarski meji 28. julija 2009, vmes pa je bilo prejahanih 1000 km v 35
etapah.

-

Je bil v štafeti tudi Vindur, 23 letni kastrat, ki je svojo lastnico Gaby Dietrich
prehodil iz Wiesenhofa 500 km po Nemčiji in tudi zadnji del po švicarskih
tleh do Brunnaderna. Gaby pravi, da je pot prenesel zelo dobro.

-

je bila na tem SP znanost prav tako pomembna kot tekmovanje. Izmerili so
dolžino kopita, debelino podplata in tako evidentirali postavitev in zgradbo
kopita za nadaljnje vrednotenje. Prav tako so preverjali kovanje – z ali brez
dodatnega podplata, z ali brez ozobcev… vsi ti faktorji, vključno s konjevo
višino, kotom kopita in kotom biclja so bili zabeleženi z namenom nadaljnjega
študija.

-

je 120 tekmovalnih in 50 rejskih konj pokazalo svojo prednjo in zadnjo levo
nogo, da bodo znanstveniki lahko na koncu povedali ali je 9cm ali 9,5cm
prava dolžina konjskega kopita in kateri je najbolj pravilen kot biclja.
Nekaterim so kopito, s privoljenjem lastnika, tudi rentgensko slikali. Te slike
bodo uporabili za proučitev vpliva kovanja na kopito in njegovo pravo dolžino
glede na ostali kopitni mehanizem.

-

je bila odvzeta nekaterim vrhunskim konjem tudi kri pred ogrevanjem in po
tekmi ter analizirana za nivo glukoze in laktatov. Glukoza je pomemben
ponudnik energije rdečim krvnim telesom, torej mišicam, laktat pa je stranski
produkt glukoznega metabolizma, ko glukoza zgori s premalo kisika t.j. pri
kratkih in energičnih vajah mišic pri napornih nastopih.

-

bodo prvi rezultati tega kompleksnega projekta znani v začetku leta 2010.
Določenim primerom bodo posledično optimizirali hranjenje. Če bo testni
konj lahko na podlagi teh ugotovitev prišel do boljših tezultatov pa bomo
morda videli lahko čez dve leti v St. Radegundu.

-

so za slučaj slabega vremena položili po prizorišču na tisoče kvadratnih
metrov Ecorasterja, da ljudje ne bi hodili po blatu. Trači so krožili tudi na
račun predsednika SP 2009 Uelija Hellerja, ki, da se precej znoji (kdo se ne bi
pri takem zalogaju kot je SP) in bodo na ta način gledalci prišli suhih nog do
svojih sedežev.
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