Tisková informace, Olomouc – 6. 6. 2017

SVĚTOVÝ POHÁR V OLOMOUCI S LOŇSKOU VÍTĚZKOU NA STARTU
Ve čtvrtek 22. června 2017 odstartuje čtvrtý ročník parkurových závodů J&T Banka CSI3*W
Olomouc. V hlavní soutěži započítávané do Světového poháru zvítězila v loňském roce Němka
Jörne Sprehe, která nebude v dějišti mítinku chybět ani letos.
Německá jezdkyně Jörne Sprehe zvítězila v roce 2016 při J&T Banka CSI3*W Olomouc v Grand Prix zařazené do bodování
Světového poháru Mezinárodní jezdecké federace. Tehdy sedlala klisnu Lunu 1509. Letos se do Olomouce vrátí a jako hlavní
želízko v ohni pro nejvyšší túru přiveze hřebce Stakki´s Jumper. S dalšími koňskými svěřenci se představí také v soutěžích
CSIYH určených pro mladé (šesti a sedmileté) koně.
„Pokusím se předvést opět to nejlepší, ale musí na mé straně stát i sportovní štěstí,“ říká jezdkyně k ambicím a plánům, s
jakými se vrací do olomouckého Equine Sport Centra. „První místo ve Světovém poháru 2016 v Olomouci je pro mě jedno z
nejvýznamnějších vítězství. Kurz soutěže byl loni skutečně hodně těžký, takže jsem byla hrdá, že jsem dokázala vyhrát. A navíc
v tak skvělé atmosféře, jaká je právě v Olomouci,“ vzpomíná Jörne Sprehe, která pochází z ryze „koňařské“ rodiny a jezdectví
se věnuje od dětství.
První soutěže absolvovala už v šesti letech, jezdit začala zcela přirozeně, protože její sestra i další příbuzní jsou také aktivní
jezdci. Sestřenice Kristina Bröring-Sprehe je jednou z nejlepších drezurních jezdkyň na světě. „Drezura pro mě byla trochu
nudná, takže jsem si vybrala skoky,“ přiznává Sprehe. „Postupně jsem se dopracovala do mezinárodní úrovně, dnes jezdím
závody až do kategorie pěti hvězd. Za sebou mám vedle vítězství v Olomouci například první místo v Grand Prix Frankfurtu a
Pforzheimu. Podstatnou součástí mého tréninku je však i příprava mladých čtyř a pětiletých koní,“ dodává jezdkyně s tím, že
vlastní několik parkurových koní.
„Raději jezdím krevnatější rychlejší koně, které není nutné tlačit dopředu. Největší roli ovšem hraje vztah mezi jezdcem a
koněm, bez důvěry, partnerství a přátelství to nejde,“ prozrazuje Jörne Sprehe. „Pro jezdce jsou důležité také finance, bez
spolehlivého poradce, kterým je můj otec Josef Sprehe, se neobejdu. Do koní a všeho, co souvisí s jezdeckým sportem, je
třeba stále investovat. Koně a rodina jsou moji největší, ale zároveň také nejlepší životní investicí,“ uzavírá parkurová
jezdkyně, která bude zanedlouho obhajovat pozici jedničky v olomouckém Světovém poháru.
Závody J&T Banka CSI3*W Olomouc se uskuteční od čtvrtka 22. do neděle 25. června. Grand Prix diváci budou moci sledovat
poslední den závodů od 12.00 hodin. Další podrobnosti o programu najdete na internetové adrese www.csiolomouc.cz.

Kontakt pro novináře: Josef Malinovský (PR manager J&T Banka CSI-W Olomouc), e-mail: equinet@equinet.cz, tel.: +420 606 382 315
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zkratka CSI3*-W: concours de saut international – mezinárodní skokové závody kat. 3 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
J&T Banka – generální partner závodů

