Po punkty rankingowe do Strzegomia

Przed nami w najbliższy weekend fischer Strzegom Summer Tour. W ramach zawodów
rozegrana zostanie dwunasta eliminacja Pucharu Polski WKKW oraz Mistrzostwa Polski WKKW
seniorów. Na starcie w Strzegomiu stawią się najlepsi polscy zawodnicy, walczący o złoty
medal, oraz gwiazdy światowego WKKW. W ramach zawodów zostaną rozegrane konkursy
międzynarodowe klasy CIC3*, CIC2*, CIC1* i CCI2* oraz konkursy krajowe klasy CNC1*, P, L,
LL.

O kolejny w swojej karierze tytuł Mistrza Polski WKKW seniorów walczyć będzie Paweł Spisak
(JKS Dako Galant Skibno), który do Strzegomia przyjedzie z trzema końmi. Zawodnik w
rankingu Pucharu Polski WKKW 2018 na razie zajmuje dalekie, jedenaste miejsce, choć po
starcie w najbliższy weekend jego pozycja może się zmienić. W Strzegomiu stawi się także
obecna czołówka rankingu Pucharu Polski WKKW: zajmujący od kilku eliminacji pozycję lidera
Mateusz Kiempa (CSJ Coval), zajmujący drugie miejsce Paweł Warszawski (SJ Baborówko)
oraz plasująca się na trzeciej pozycji Joanna Pawlak (KJ Pawlak Equestrian). O podium na
Mistrzostwach Polski i punkty rankingowe Pucharu Polski WKKW walczyć będą także m.in .
Marta Dziak-Gierlicz (SKJ Grobice), Mariusz Kleniuk (LKJ Hipologia Strzegom) i Artur
Społowicz (KJ Jaroszówka).

Czołówka rankingu młodych jeźdźców po eliminacji w Stadzie Ogierów Bogusławice w ostatni
weekend nie zmieniła się. W Strzegomiu spośród zawodników zajmujących pierwsze trzy
miejsca pojawi się tylko Roksana Fortuniak (KJ Pawlak Equestrian), która będzie walczyć o
awans z zajmowanego obecnie miejsca trzeciego.

W rankingu juniorów po eliminacji w Bogusławicach na pierwszą pozycję wysunął się Filip
Dziuba (KJ Jaroszówka), wyprzedzając Julię Gillmaier (KJ Gillmaier) i Helenę Zagała (SKJ WJ
Piaseccy Equestrian). Na starcie w Strzegomiu stawi się pierwsza dwójka z czołówki rankingu:
lider Filip Dziuba oraz Julia Gillmaier, mająca tylko dwa punkty straty do lidera.

Bez zmian wśród juniorów młodszych. W Strzegomiu z tej kategorii stawią się Diego Pieniaszek
(Pomorska Liga Jeździecka), zajmujący od kilku eliminacji pozycję lidera oraz Karolina Ślązak
(LZJ Drama Zbrosławice), będąca obecnie na drugiej pozycji.

Po eliminacji w Bogusławicach bez zmian jest w czołówce rankingu młodzików: pierwsze
miejsce zajmuje Julia Witkowska (SKJ Beckersport Raszyn), drugie miejsce należy do Pauliny
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Kiempy (HKS Lotna Słupsk), a trzecie - do Wirginii Dąbrowskiej (KJ Szarża). Zawodniczki z
czołówki nie stawią się w Strzegomiu, więc szansę na awans w rankingu będzie miała np.
Klaudia Gawdzik (KJ Aromer), która obecnie zajmuje czwarte miejsce.

Wśród amatorów po jedenastej eliminacji w Bogusławicach pierwsze miejsce zajmuje Magda
Mirosz (SKJ Grobice), drugie miejsce należy do Joanny Gardulskiej (KJ Facimiech), a trzecie do Julii Bronś (KJ Pawlak Equestrian). W Strzegomiu spośród czołówki stawi się tylko ostatnia z
nich.

Więcej informacji na:

http://eventing.strzegomhorsetrials.pl/pl/
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