W dniach 16-17-18 września na Sopockim Hipodromie jeźdźcy z
województwa pomorskiego walczyli o tytuły Mistrzowskie w
dyscyplinie skoki przez przeszkody.
W Mistrzostwach Pomorza 2016 w pięciu kategoriach
wystartowało 59 jeźdźców na 70 koniach. Zawodnicy „ścigali” się
w jednym konkursie dziennie, ale jako że w niedzielę konkurs
składał się z dwóch nawrotów, do wyniku brano sumę punktów
karnych z czterech przejazdów. O zwycięstwie decydował wynik
jak najbliższy zeru.
Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe flo dla swoich koni.
Pierwszej trójce wręczono puchary, a na ich szyjach zawisły
medale. W najniższych kategoriach wiekowych na najlepsze pary
czekały nagrody rzeczowe. Juniorzy podzielili się pulą nagród
finansowych w wysokości 2.300 złotych, a Seniorzy 3.200
złotych.
W kategorii „Młodzicy na Kucach” (dzieci do lat 12) zwyciężyła reprezentantka KJ Pegaz Reda Natalia
Anduła, dosiadająca kuca Figaro (4,25 pkt. karnego), medal srebrny wywalczyła zawodniczka
niezrzeszona Martyna Dubieniecka na Vanilii (4,25 pkt. karnego), zaś najniższy stopień podium
przypadł Marii Padalak, która startowała na kucu Melodia, z Otomińskiego KJ Tabun (4,5 pkt. karnego).
Również dosiadające kuców, ale nieco starsze dzieci walczyły o tytuł mistrzowski w kategorii „Kuce”.
Tutaj prym wiodła reprezentantka Otomińskiego KJ Tabun Hanna Padalak na Kliwii (2,0 pkt. karne).
Miejsce drugie zdobyła Wiktoria Warkusz z Sopockiego KJ na kucu Kali (3,75 pkt. karnego) zaś medal
brązowy zawisł na szyi Igi Szostak z KJ Stado Ogierów Starogard Gdański a to za sprawą kuca Polar (6,5
pkt. karnego).
W kategorii „Junior Młodszy” ( zawodnicy do 15 roku życia., wysokość przeszkód do 105 cm) tytuł
Mistrza Pomorza wywalczyła reprezentantka gospodarzy (Sopocki KJ) Zuzanna Golicka na koniu Etos
(2,0 pkt. karne), drugie miejsce i medal srebrny powędrował do zawodniczki Harcerskiego KS Lotna
Słupsk dosiadającej klaczy Karika (4,75 pkt. karnego), a trzecią lokatę zdobyła Iga Szostak z koniem
Radon KJ Stado Ogierów Starogard Gdański (9,5 pkt. karnego).
Kategoria „Juniorzy” (zawodnicy do 18 roku życia, wysokość przeszkód do 125 cm) zakończyła się
zwycięstwem Wiktorii Aszyk na Galiro z Sopockiego KJ (5.04 pkt. karnego). Na drugim stopniu podium
stanęła reprezentantka Pomorskiej Ligi Jeździeckiej Julia Karlsson, dosiadająca Magnusa (8.63 pkt.
karnego), miejsce trzecie wywalczyła para z klubu LKS Nadwiślanin Kwidzyn Oliwia Rogalewska ze
swoją klaczą Kolumbią, (18.84 pkt. karnego).
Wśród „Seniorów” (zawodnicy powyżej 18 roku życia, wysokość przeszkód do 135 cm) najlepszy okazał
się Jacek Zagor dosiadający konia Qualidam z LKS Nadwiślanin Kwidzyn (3.63 pkt. karnego), tuż za
nim uplasował się Jacek Grzywacz na Doravelli z Pomorskiej Ligi Jeździeckiej (4.0 pkt. karnego).
Reprezentantka Sopockiego KJ Dominika Bach z koniem Rosa Bella musiały zadowolić się miejscem
trzecim i medalem brązowym (5.56 pkt. karnego).
A już od października przenosimy się na halę. W dniach 08-09 10 2016 rozegrana zostanie
I eliminacja JumpOFF Hipodrom cyklu halowych rozgrywek pucharowych 2016/2017.
ZAPRASZAMY!!!

