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CENU MĚSTA OLOMOUCE VYHRÁL BRONISLAV CHUDYBA A NAD TATROU SA BLÝSKALO
Slovenský jezdec s českými kořeny Bronislav Chudyba se radoval z vítězství hlavní soutěže sobotního
programu CS2I*-W v Olomouci. Cena města Olomouce s výškou překážek 145 centimetrů byla zároveň
započítávána do světového Longines žebříčku FEI.

Sobotní Cena města Olomouce měla na startu více jak 60 dvojic, na které čekal náročný kurz s výškou překážek 145 centimetrů.
Parkur odpovídal tomu, že se jednalo o soutěž započítávanou do světového parkurového žebříčku Longines Mezinárodní jezdecké
federace.

Do rozeskakování postoupilo devět účastníků, kteří překonali základní kolo bez trestných bodů a ve stanoveném čase. Mezi nimi
k české radosti nechyběla ani nadějná reprezentantka Tereza Svobodová. Ta si s Kleiner Lordem 16 nakonec odnesla po jedné
chybě v rozeskakování pěknou osmou příčku.

Převahu v rozeskakování měli Němci, kterým se v Olomouci tradičně daří. Tentokrát však na prvenství nedosáhli. Z poslední
startovní pozice rozhodl soutěž ve svůj prospěch slovenský reprezentant Bronislav Chudyba. Na parkuru sedlal koně Corbina a
rozeskakování dokončil v čase 34,79 vteřiny.

Měl tak více jak vteřinový náskok na druhého Marvina Jüngela z Německa, který se prezentoval v sedle valacha Can Jump 2. Elitní
trio uzavřel polský zástupce Adam Grzegorzewski s valachem Issem.

Kompletní výsledky a další informace najdete na adrese www.csiolomouc.cz.
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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

