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IR HOWLEY VÍTĚZEM SOBOTNÍ CENY MĚSTA OLOMOUC CSI2*-W. TRETERA DRUHÝ
Hlavním bodem sobotního programu CSI2*-W v Olomouci byla Big Tour jedoucí se jako Cena města
Olomouc. V rozeskakování předvedl fantastickou jízdu Ir Richard Howley a suverénně s valachem Arlo de
Blondel zvítězil. Vladimír Tretera skončil druhý.
Big Tour, Cena města Olomouce, se jela na parkuru 145 centimetrů vysokém. Výsledky této soutěže se zároveň
započítávaly do světového Longines žebříčku. Přestože se v základním kole představilo přes 60 dvojic, nakonec pouze
sedm postoupilo po bezchybném výkonu do rozeskakování. Velkou roli zde opět hrál čas, neboť mnoho jezdců se
připravilo o start v rozeskakování právě jedním trestným bodem za překročený stanovený čas.
Skvělou jízdu předvedl v rozeskakování Ir Richard Howley. S valachem Arlo de Blondel se dostal do cíle v čase 36,97
vteřiny a zvítězil s více jak tří vteřinovým náskokem. Naopak na dalších místech pak rozhodovaly desetiny sekundy.
V rozeskakování jsme měli i dvě české dvojice. Vladimír Tretera opět potvrdil, že se mu v olomouckém kolbišti daří. S
hřebcem Gangster v/h Nodddevelt nechyboval a časem 40,12 vteřiny si zajistil krásné druhé místo. Aleš Opatrný s
Foreverem startoval jako poslední a snažil se atakovat vítězný čas. Na třetím skoku od konce však přišla chyba a jezdec
nakonec skončil sedmý.
Třetí místo obsadil po bezchybném výkonu s časem 40,44 vteřiny britský zástupce, a zároveň vítěz prvního dílu Big
Tour, Jason Smith. Tentokrát sedlal valacha Queensway Royal.
Sobotní den byl pro Českou republiku ve znamení druhých míst. Nejinak tomu bylo v Grand Prix EQUIMO Junior Tour,
kde po rozeskakování získala pěkné druhé místo Eliška Hasnedlová s klisnou Vepora. Junioři zakončili své snažení v
Olomouci na parkuru 140 centimetrů vysokém.
Součástí sobotního programu byly také dvě finálové soutěže pro mladé koně. Mezi pětiletými slavil vítězství Radovan
Cibere s klisnou Noblesse Flush Z. Vítězství mezi 6 a 7letými koňmi putovalo do Lotyšska, když nejlepší výkon podal
Kristaps Neretnieks s valachem Tako Dilait. Na závěr předposledního závodního dne jsme se dočkali české hymny, a to
v Elite Tour. Na parkuru 115 centimetrů vysokém zvítězila Anna Abtová s klisnou Locita.
Startovní a výsledkové listiny naleznete na webu pořadatele s adresou www.csiolomouc.cz. Sledujte také během
všech pěti dnů on-line přenos!
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Veškeré tiskové zprávy a fotografie k volnému použití najdete na http://csiolomouc.capsa.cz – LOGIN: CSI, HESLO: CSI
Kontakt pro novináře: Josef Malinovský (PR manager CSI-W Olomouc), e-mail: equinet@equinet.cz, tel.: +420 606 382 315
zkratka CSI2*-W: concours de saut international – mezinárodní skokové závody kat. 2 hvězd (1 až 5 hvězd) se soutěží zařazenou do světového poháru – W
(world), další zkratky: J (junioři), YR (young riders – mladí jezdci), YH (young horses – mladí koně)
ESC Olomouc – jezdecký areál Equine Sport Center v Olomouci Lazcích uvedený do provozu v roce 2013

