SVĚTOVÝ POHÁR V PARKUROVÉM SKÁKÁNÍ J&T BANKA CSI***W OLOMOUC 2018

ZPRAVODAJ čtvrtek 21. 6. 2018
Startuje Světový pohár
J&T BANKA CSI3*W Olomouc

Aleš Opatrný bude
obhajovat v silné
konkurenci
Skvělá organizace, výborné zázemí a
bouřlivá divácká kulisa, to jsou
důvody, proč se jezdci do Olomouce
pravidelně vrací.
V soupiskách startujících v CSI3*W
nechybí vítěz Grand Prix World Cup
2017 Aleš Opatrný, který
je
dlouhodobě nejúspěšnějším českým
reprezentantem.

Popáté se na kolbišti Equine Sport Centra
představí
jezdci
a
koně
při
mezinárodních závodech J&T BANKA
CSI3*W. Tento zpravodaj vám bude
zprostředkovávat vše podstatné ze čtyř
soutěžních dní od 21. do 24. června.
Mítink CSI3*W je zařazen do série
Světového poháru a pro účastníky je tak
příležitostí sbírat body s cílem postoupit
do celosvětového finále. Do Olomouce
zavítalo letos více než 80 jezdců z 11 zemí

světa, kteří sebou do soutěží nejvyšší
vypsané kategorie přivezli 170 koní. Další
dvojice se zúčastní kategorie CSIYH pro
mladé koně a rovněž European Youngster
Cupu pro jezdce do 25 let. Junioři pojedou
CSIJ. Celkem se tak v olomoucké aréně
prostřídá bezmála tři sta koní. Po všechny
čtyři soutěžní dny můžete sledovat výkony
sportovců
on-line
na
webu
www.csiolomouc.cz, kde najdete i
aktuální startovní a výsledkové listiny.

Domácí ekipa je z jedenácti zemí
nejpočetnější. Závodit budou i další
členové národního kádru Zuzana
Zelinková, Ondřej Zvára a Kamil
Papoušek. Představí se také Marek
Klus, Jiří Hruška a další. Budou však mít
silnou konkurenci. Jako každoročně i
letos přijela vítězka ročníku 2016
Němka Jörne Sprehe.
Vrací se také italská hvězda Juan Carlos
Garcia, mezi účastníky
nejvýše
postavený jezdec ve světové žebříčku.
Silnou sestavu vyslalo Rakousko s
Gerfriedem Puckem a Rolandem
Englbrechtem.
Výborné
jezdce
najdeme v dalších ekipách, třeba
Polska, Maďarka a Slovenska.

Středa přinesla tradiční
tiskový briefing
• Prezidentka závodů Barbora Hubáčková,
ředitelka Klára Damborská a členové
českého národního družstva Aleš Opatrný a
Kamil Papoušek odpovídali ve středu 20.
června na otázky novinářů. Celý briefing
můžete sledovat na www.csiolomouc.cz
• Olomoucký mítink se může pyšnit tím, že jej
Mezinárodní jezdecká federace (FEI) zařadila
mezi kvalifikační závody pro Světové jezdecké
hry 2018 a ME 2019. Také junioři a mladí jezdci
budou usilovat o vstupenku na evropský
šampionát 2018 ve Fontainebleau (FRA).

• Junioři dostávají příležitost každoročně. Česko
má na startu 11 jezdců a 19 koní. Letos pro ně
německý stavitel Peter Schumacher připraví tři
parkury až do výšky překážek 140 cm. Té bude
dosahovat Grand Prix, která je na programu na
neděli 25. června.

• Kategorie U25 pro jezdce do 25 let je součástí
European Youngster Cupu. Vítěz Velké ceny,
která se pojede v sobotu 23. června přímo
postoupí do prosincového finále v Salzburku. V
českých barvách bude o tuto příležitost bojovat
11 jezdců se 14 koňmi.

• Jezdci budou závodit letos o vyšší dotace.
Pořadatel rozdá nejlepším dvojicím v hlavní
soutěži mítinku Grand Prix World Cup namísto
40 tisíc eur o 10 tisíc více. Celkem si pak
účastníci všech kategorií rozdělí více než 150
tisíc eur.
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PROGRAM

09:00 • CSI 3* Silver Tour

130 cm

11:30 • CSIYH1* Youngster Tour 125-130 cm
14:00 • CSI 3* Gold tour

140 cm

17:30 • CSI U25 EY Cup

135-140 cm

AKTUALITY

www.csiolomouc.cz

SLEDUJTE ON-LINE ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ!

