Podsumowanie II eliminacji
JumpOFF Hipodrom
W dniach 29-30 października na sopockim Hipodromie odbyła się druga
eliminacja cyklu zawodów JumpOFF Hipodrom.
Zawody te cieszą się dużym zainteresowaniem zawodników – oraz coraz
większej liczby publiczności, dla której w tym sezonie halowym organizatorzy
przewidzieli dodatkowe atrakcje w postaci konkursów z nagrodami.
W eliminacji wzięło udział 140 zawodników. W ciągu dwóch dni rozegrano
14 konkursów, w klasach od mini LL do CC.
Po drugiej eliminacji ranking rozgrywek JumpOFF Hipodrom Sopot 2016/2017
wygląda następująco: w Rundzie Brązowej prowadzą Martyna Ciegiert i Hanna
Padalak, w Rundzie Srebrnej Dominik Pieniaszek, w Rundzie Złotej Oliwia
Rogalewska, która prowadzi także w Rundzie Platynowej ex aequo z Julią
Krawczyk. W Rundzie Bursztynowej na pierwszym miejscu, z duża przewagą,
znalazł się Jacek Grzywacz, natomiast w Rundzie Diamentowej prowadzi Julia
Bieganowska.
Dodatkowo dla zawodników przewidziano dwa konkursy, w których wygrać
mogą bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe: rower miejski i skuter elektryczny.
Celem organizatorów jest promowanie zawodów i ogólnie sportów
jeździeckich, dlatego zachęcają zawodników, ich rodziny, przyjaciół, a także
luzaków i trenerów do aktywnego kibicowania i dzielenia się zdjęciami z trybun
na facebooku. Nagrodzone zostaną najbardziej oryginalne pomysły, a zatem
warto przygotować cos więcej, niż klasyczny transparent.
W drugim konkursie do aktywnego promowanie zawodów zachęca się samych
zawodników. Jest to również konkurs rozgrywany na portalu facebook.
Organizatorzy nie zapomnieli o publiczności, wśród której sporty jeździeckie
zyskują coraz większa popularność. Mieszkańcy Trójmiasta oraz odwiedzający
Hipodrom turyści mogą wziąć udział w tak zwanym mini-konkursie, w którym
nagrody wygrywa się na każdych zawodach lub w dużym konkursie, który trwa

przez cały cykl JumpOFF. Nagroda, rower miejski, wręczona zostanie podczas
finały zawodów, w marcu.
Hipodrom jest także jednym z partnerów gry miejskiej Huntly Books, której
druga edycja odbywała się w miniony weekend. Uczestnicy gry „polowali” na
książki, ukryte w różnych miejscach w Sopocie. Jednym z takich miejsc był
Hipodrom.
Warto bywać na sopockim Hipodromie, nie tylko latem jest tutaj wiele do
zobaczenia.
Więcej o zawodach na stronie:
http://www.hipodrom.sopot.pl/pl/imprezy/zawody/zr-b/jump-off-2015-20162017

