MEZINÁRODNÍ SKOKOVÉ ZÁVODY J&T BANKA CSI3*- W OLOMOUC
Po dobu čtyř dnů 12. - 15. 6. 2014 mohli diváci a fanoušci jezdeckého sportu sledovat
v areálu ESC Olomouc české a zahraniční jezdce z 13 zemí, kteří soutěžili v rámci
mezinárodních závodů v parkurovém skákání „J&T Banka CSI3*-W Olomouc“. Závody
proběhly ve skvělé atmosféře a nejlépe umístění jezdci si v soutěžích, zařazených
v programu závodů, rozdělili celkovou finanční dotaci ve výši 130 tisíc EUR. Vítězem
nedělní Velké ceny, která byla rovněž kvalifikací na WEG 2014 v Normandii a Mistrovství
Evropy 2015 v Cáchách, se stal Italský jezdec Federico Ciriesi s koněm Calida 46. Přímý
přenos Velké ceny mohli sledovat prostřednictvím České televize i diváci u televizních
obrazovek.

Sportovní program a účast jezdců
Celkem se těchto závodů zúčastnilo 248 koní z 13 zemí. Kurzy parkurů připravoval světoznámý
německý stavitel parkurů Olaf Petersen. V průběhu čtyřdenních závodů navštívilo areál celkem
asi 4000 diváků. Ve sboru rozhodčích zasedli 3 zahraniční rozhodčí. Na programu bylo celkem
15 soutěží.
Náročný kurz Velké ceny dokončili pouze čtyři jezdci bez trestných bodů a v rozeskakování
zvítězil Ital Federico Ciriesi s klisnou Calida 46. Při tiskové konferenci prozradil, že mu je teprve
23 let a již se mu podařilo zvítězit i v GP při CSIO Bratislava v roce 2013 a to se stejnou klisnou.
Za Českou republiku se účastnil kompletní A reprezentační tým jezdců.
Pro diváky byl kromě hlavní sportovní části připraven i bohatý doprovodný program.

Internetová televize EQUI TV
Záznam ze sobotních soutěží a přímý přenos Velké ceny zajišťovala i Česká televize. Kromě
televizního vysílání měli ti, kterým se nepodařilo dorazit přímo do Olomouce, možnost sledovat
závody i prostřednictvím internetové televize Equi TV. Ta zajišťovala po všechny čtyři dny konání
akce nejen on-line přenosy, které bylo možné streamovat hned na třech portálech (EquiTV, ESC
Olomouc, CSI Olomouc), ale také záznamy a video rozhovory. Celkem se odvysílalo živě 42
hodin. Ze záznamu pak bylo přes YouTube kanál EquiTV nahráno navíc také 30 rozhovorů
s jezdci a funkcionáři závodů, dále byly zaznamenány na videu dvě tiskové konference,

doprovodné programy a pár veselých vstupů pro pobavení diváků. Jen přes samotný web EquiTV
on-line přenos zaznamenal přes 10 tisíc návštěv, které vytvořilo více jak 5 tisíc absolutně
unikátních návštěvníků. Při rozdělení na jednotlivé dny pak živé vysílání EquiTV sledovalo denně
kolem dvou tisíc unikátních diváků. Ti se připojili z 31 zemí světa! Kromě nejsilněji zastoupené
České republiky byl žebříček zemí ve sledovanosti následující: Slovensko, Německo, Polsko,
Velká Británie, USA, Maďarsko, Itálie, Brazílie, Belgie, Švýcarsko, Kanada, Rakousko, Řecko,
Ukrajina, Lucembursko, Irsko, Francie, Nizozemí, Austrálie, Estonsko, Chorvatsko, Rusko,
Švédsko, Slovinsko, Sýrie, Bulharsko, Kuvajt, Peru, Turecko a Vietnam.

Tiskové konference a tiskové zprávy
Před zahájením závodů i v jejich průběhu bylo vydáno celkem 7 tiskových zpráv a uskutečnily se
2 tiskové konference. První se konala před zahájením akce 5. 6. 2014 a účastnili se zástupci:
•

Jezdci.cz a EquiTV

•

Olomoucký deník

•

Novinky.cz

•

TV ZIPP

•

Český rozhlas-CZP

•

Právo

Druhá tisková konference se pak konala s vítězem Velké ceny v závěru závodů 15. 6. 2014, zde
byli kromě fotografů zástupci:
•

Jezdectví (časopis i webový portál)

•

Jezdci.cz a EquiTV

•

Časopis Jezdec

•

Olomoucký deník

O CSI3-W Olomouc informovaly webové portály:
www.jezdectvi.cz
www.jezdci.cz
www.equichannel.cz
http://www.worldofshowjumping.com/
www.distanc.cz
www.index-parkur.cz
www.iluxurylife.cz
http://equitinas.blogspot.cz/
http://sarkaperuan.rajce.idnes.cz/

Další výstupy se objevily i v tištěných médiích, jako je:
•

Olomoucký deník

•

Jezdectví

•

Jezdec

•

MenHouse

Záznam i přímý přenos závodů zajišťovala Česká televize a informoval i Český rozhlaszpravodajství.
Na závody se akreditovalo celkem 12 novinářů a 7 fotografů.

Webové stránky a Facebook
O mezinárodních závodech informovaly i webové stránky závodů www.csi-olomouc.cz , kde pak
v samotném průběhu závodů byly publikovány aktuality ze všech soutěží, které byly v daný den
na programu. Celkový přehled návštěvnosti těchto stránek je v samostatné příloze. Každý den
byl rozesílán médiím na distribučním seznamu i pravidelný News Letter. Ke komunikaci byly
využity i sociální sítě – Facebook CSI Olomouc.
Po několika letech se na českou jezdeckou scénu vrátily závody v parkurovém skákání zařazené
do Světového poháru. Poděkování patří generálnímu sponzorovi závodů J&T Banka, ES
Olomouc a celému organizačnímu týmu olomouckých závodů. Diváci si užily skvělý sport na
vrcholné úrovni a tribuny v nedělním odpoledni doslova praskaly ve švech. Věřme, že tento první
ročník se stane v budoucnu krásnou tradicí a v příštím roce ožije areál ESC Olomouc

Zástupce pro tisk: Marketa Svenkova, +420 723 325 325; marketa_svenkova@yahoo.com
Inzerce: David Lenz, +420 606 712 188, lenz@tkplus.cz

