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PÁTEČNÍ EY CUP CSI2*-W V OLOMOUCI OVLÁDLA OPĚT KIERZNOWSKA. HELD PÁTÁ
Hlavní páteční soutěží při CSI2*-W v Olomouci byl parkur EY Cup pro jezdce do 25 let. Velmi silná ekipa
přijela z Polska, když elitní trio bylo složeno pouze z polských jezdkyň. Nejlepší Češkou byla na páté příčce
po bezchybné jízdě Anna Held.
Páteční soutěž EY Cup se jela na parkuru 140 centimetrů vysokém a byla hodnocena na čas. Z poslední startovní pozice
si nakonec pro vítězství dojela polská zástupkyně Aleksandra Kierznowska s klisnou Badorette. Jejich čas se zastavil na
hodnotě 65,21 vteřiny, což znamenalo více jak dvouvteřinový náskok na nejbližší umístěné. Jezdkyně zároveň skončila
i na třetí pozici, a to za výkon s valachem Amerique Landais, s časem 68,41.
Aleksandra Kierznowska si do Olomouce přivezla skvělou formu, neboť právě ona zvítězila i ve čtvrteční úvodní soutěži
EY Cup pro jezdce do 25 let.
Dobré výkony podává v Olomouci i Polka Juliana Suska. V pátečním EY Cupu získala druhé místo za výkon s klisnou
Tokajer 8, když dokončila soutěž v čase 67,96 vteřiny. Jezdkyně si ten den však na konto připsala i vítězství, a to v Junior
Tour na parkuru 135 centimetrů vysokém, kde sedlala hřebce Charlie Boy.
V EY Cupu jsme měli na startu také několik českých dvojic. Nejlepší český výkon podala Anna Held s šestnáctiletou
klisnou Cara Mia III. Parkur absolvovala bezchybně, v čase 76,15 vteřiny. Velmi rychlou jízdu, nakonec dokonce v
druhém nejlepším čase, předvedla Nicola Grünthalová. S valachem Careful Z však jednou chybovala, a tak si místo
druhé pozice odvezla místo sedmé.
Českým zástupcům se opět dařilo v rámcových soutěžích. I v pátek jsme se dočkali české hymny, a to hned dvakrát.
Nejprve se v Elite Tour na parkuru 110 centimetrů vysokém radovala z vítězství Tereza Kysílková s klisnou Clear
Summer. Následně si pro první místo dojel ve Small Tour s výškou překážek 125 centimetrů Viktor Skutecký s valachem
Jolly Joker. Nejpočetnější soutěží dne byla opět Middle Tour, kdy se na startu sešlo více jak 100 dvojic. Z vítězství se
radoval britský zástupce Jason Smith s klisnou Calaya von Hof. Tentýž jezdec si v Middle Tour připsal předešlý den třetí
místo, a zároveň s valachem Lykkeshoejs Castus zvítězil ve čtvrteční Big Tour.
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

