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CSI-W OLOMOUC 2018 OPĚT SE ZÁŠTITOU MĚSTA I KRAJE
Světový pohár v parkurovém skákání J&T BANKA CSI3*-W Olomouc odpočítává poslední tři týdny do
zahájení 5. ročníku, který proběhne ve dnech 21. do 24. června v olomouckém Equine Sport Centru již
popáté, a to se záštitou města i kraje…
„Jsme moc rádi, že záštitu nad závody J&T BANKA CSI3*-W Olomouc převzal jak primátor města Olomouce doc. Mgr.
Antonín Staněk, Ph.D., tak hejtman Olomouckého kraje pan Ladislav Okleštěk, což dokresluje význam celé akce pro
celý region,“ uvedla prezidentka mítinku Barbora Valštýnová.
Parkurové závody J&T BANKA CSI3*-W Olomouc jsou jedinou akcí v této jezdecké disciplíně pořádané na území České
republiky, které jsou součástí Světového poháru Mezinárodní jezdecké federace. Jsou také důležitými kvalifikačními
závody. V nedělní Grand Prix s výškou překážek do 160 centimetrů si účastníci budou moci splnit kvalifikační limity pro
Světové jezdecké hry WEG 2018 v Tryonu (USA) a také pro mistrovství Evropy, jež se bude konat v roce 2019 v
Rotterdamu (NED). Junioři a jezdci do 25 let pak budou usilovat o kvalifikaci na letošní mistrovství Evropy ve
francouzském Fontainebleau. Pro jezdce v kategorii U25 je navíc ve hře kvalifikace do celoročního finále European
Youngster Cupu v Salzburku (AUT).
Celková dotace letošního ročníku J&T BANKA CSI3*-W Olomouc je více jak 150 tisíc eur. Jezdci se však mohou tradičně
těšit i na krásné, ale také hodnotné věcné ceny. Každoročním výrobcem trofejí jsou sklárny MOSER, které připravily
celkem 24 váz pro vítěze a umístěné v hlavních soutěžích a 30 skleněných sošek koní pro nejlepší jezdce v dalších
kláních. Celkový vítěz Diamond Tour si odnese od Hodinářství Bechyně luxusní hodinky značky Longines. Nejlepší český
jezdec pak získá cenu od společnosti NUTREND D.S. v celkové hodnotě 30.000 Kč, která obsahuje welness pobyt
v NUTREND WORLD v hodnotě 20.000 Kč a dárkový šek na produkty NUTREND D.S. v hodnotě 10.000 Kč. Stejná
společnost chystá pro návštěvníky na sobotu a neděli ochutnávky svých produktů. Nebudou chybět oblíbené palačinky,
křupavé proteinové chipsy a vynikající proteinové tyčinky.
Další informace o závodech J&T BANKA CSI3*-W Olomouc najdete na adrese www.csiolomouc.cz.
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Kontakt pro novináře: Josef Malinovský (PR manager J&T BANKA CSI3*-W Olomouc), e-mail: equinet@equinet.cz, tel.: +420 606 382 315
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

