SVĚTOVÝ POHÁR V PARKUROVÉM SKÁKÁNÍ J&T BANKA CSI***W OLOMOUC 2017

ZPRAVODAJ pátek 23. 6. 2017
Schmid vítězem čtvrteční
Gold Tour na CSI3*-W Olomouc

Krzystof Okla úspěšný
v EY-Cupu při CSI
Olomouc 2017
Více jak čtyřicet jezdců do 25 let se
účastnilo
závěrečné
čtvrteční
soutěže zařazené do European
Youngster Cup Tour. O co nejlepší
umístění bojovali na parkuru
135/140 centimetrů vysokém. V
druhé fázi se jako jediný dostal pod
hranici
půl
minuty
polský
reprezentant Krzystof Okla a s
koněm Djembe van het Schaarbroek
si dojel zaslouženě pro první příčku.

Čtvrteční Big Tour se jela na parkuru
140 centimetrů vysokém a v případě
rovnosti bodů rozhodoval o pořadí
dosažený čas. Suverénně nejlepší jízdu
předvedl Švýcar Adrian Schmid, který s
koněm Alcazar Sitte dokončil v čase
58,32 vteřiny. To znamenalo náskok
více jak tři vteřiny na své nejbližší
soupeře.
K velké radosti se do elitní trojice
probojovaly i dvě dvojice reprezentující

Českou republiku. Pro druhé místo si
totiž dojela Zuzana Zelinková s Evitou R
před třetím Kamilem Papouškem s
Qentinem Donth-M. Tato dvojice navíc
poměrně dlouho v soutěži vedla.
V této třetí zkoušce závodního dne
nastoupilo na start více jak 70 dvojic,
přičemž třiadvacet dokončilo soutěž
bez trestných bodů. Několik dvojic pak
inkasovalo trestné body pouze za
překročený čas.

Z druhé pozice se se ztrátou zhruba
dvou vteřin na vítěze radovala italská
dvojice Giorgia Failla a Cliff de Brinco
Lindenhof. Elitní trio uzavřela rakouská
reprezentantka Melanie Buchner a
Zilton.
Jezdcům
reprezentující
Rakousko se v této soutěži dařilo. Hned
čtyřikrát se dostali mezi deset nejlépe
umístěných.
Z českých jezdců si nejlépe vedla
Barbora Tomanová, která dokázala
bezchybně dokončit obě fáze parkuru
nejen napoprvé s Corcovadem, ale
posléze i v závěru soutěže s Crocodile
Dundee. S touto klisnou navíc
předvedla pátý nejlepší výsledek.

Čtvrteční Youngster
Tour pro Kazmierczaka
• Úvodní částí olomoucké Youngster Tour
určené pro mladé koně ve věku šesti a sedmi
let byl parkur vysoký 125/130 centimetrů
hodnocený na čas. Pro vítězství si dojel
polský jezdec Michal Kazmierczak s koněm
Wilander.
• Nejlepší českou dvojicí ve čtvrteční Youngster
Tour byl Alexander Baraldi a Soptanist K.
Dosažený čas mu stačil na desátou pozici. Z
českých zástupců tuto soutěž dokončili bez
trestných bodů ještě Rudolf Doležal s Aristou a
Zuzana Zelinková s Lintem.

• Zahajovací soutěží čtvrtého ročníku CSI v
Olomouci byla čtvrteční Silver Tour. S
parkurem 130 centimetrů vysokým si 22.
června nejlépe poradil polský reprezentant
Krzystof Ludwiczak s koněm Poli Loli L. Druhá
byla Češka Vladislava Humplíková.

• Olomoucké kolbiště ve čtvrtek zažilo doslova
polský den. Málokdy se stává, že by jezdci z
jedné země zvítězili hned ve třech soutěžích ze
čtyř.
Polská
ekipa
díky
Krzysztofovi
Ludwiczakovi, Michalovi Kazmierczakovi a
Krzysztofovi Oklovi má důvod slavit.

• Ve čtvrtek odstartovalo ve čtyřech soutěžích
celkem 239 dvojic. Nejvíce obsazenou startovní
listinu měla Gold Tour se 75 dvojicemi. Co do
počtu lidských účastníků byla nejpočetnější
Silver Tour se 61 jezdci. V Gold Tour jich bylo
bez jednoho šedesát.

PROGRAM
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08:00 • CSIYH* Youngster Tour 125/130 cm
10:30 • CSIJ Junior Tour 130 cm
12:15 • CSI U25 EY Cup 140 cm
14:30 • CSI 3* Diamond Tour 145 cm
17:30 • CSI 3* Gold Tour 140 cm
AKTUALITY

www.csiolomouc.cz

