VI Eliminacja Pucharu Polski WKKW

W miniony weekend, w Sopocie odbyła się VI Eliminacja Pucharu Polski WKKW. Zawodnicy
rywalizowali w ramach Międzynarodowych Zawodów w WKKW oraz Mistrzostw Polski Seniorów
i Młodych Jeźdźców w tej dyscyplinie.

Mistrzem Polski Seniorów został Kamil Rajnert dosiadający konia Jak Chef i tym samym
umocnił się na pozycji lidera Pucharu Polski. Srebro wywalczył Jerzy Krukowski, a brąz Mariusz
Kleniuk. W kategorii Młodych Jeźdźców doskonałą formę zaprezentowali Joanna Skibińska i
Janek Mossakowski. Asia wygrywając konkurs CIC**, zdobyła złoty medal MPMJ, zaś Janek
uplasował się na miejscu 2 i wywalczył medal srebrny. Świetna postawa w/w zawodników
podczas sopockich zawodów sprawiła, iż walka o zwycięstwo w PP Seniorów będzie trwała do
ostatniego przejazdu podczas Finału w Racocie.

Udany debiut Sylwii Kupczyk w konkursie CIC** pozwolił na zmianę lidera w kategorii juniorów.
Jednak na ostateczne rozstrzygnięcia, w tej grupie wiekowej, na pewno musimy poczekać do
zawodów finałowych, gdyż różnice pomiędzy zawodnikami zajmującymi czołowe lokaty są
bardzo małe.

W kategoriach Juniorów Młodszych i Młodzików wydaję się, że mamy zdecydowanych
faworytów do zdobycia tytułów mistrzowskich. W grupach tych prowadzą dwie bardzo
doświadczone zawodniczki, które podczas eliminacji zdobyły dużą przewagę nad pozostałymi
jeźdźcami. Przed finałem liderkami w tych kategoriach pozostają Wiktoria Knap – Juniorzy
Młodsi i Hanna Pogodzińska – Młodzicy.

Ostatnie lata pokazały, iż zawody finałowe potrafią przynosić niespodziewane rozwiązania.
Pamiętajmy, że podczas finału zawodnicy otrzymują podwójną liczbę punktów za zajęte
miejsca, co daje realne szanse na zwycięstwo wszystkim jeźdźcom zajmującym czołowe lokaty.

Datę 05-07.09. warto zapamiętać i wybrać się do Stadniny Koni Racot, która w tym roku jest
gospodarzem Finału Pucharu Polski. Tam zapadną ostateczne rozstrzygnięcia i tam będziemy
mieli okazję oglądać najlepszych, polskich wkkw-istów walczących o medale PP WKKW we
wszystkich kategoriach wiekowych. Już dziś zapraszamy do Racotu!
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