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PÁTEČNÍ DIAMOND TOUR PŘI CSI OLOMOUC VYHRÁL PUCK
Páteční program mezinárodních skokových závodů J&T Banka CSI3*W Olomouc nabídl celkem pět
soutěží, a to včetně nejnáročnější Diamond Tour. Na parkuru 145 centimetrů vysokém předvedl
nejlepší jízdu Rakušan GerfriedPuck s Biondou 3.

Rakouská dvojice dokázala soutěž hodnocenou na čas překonat jako jediná pod 58 vteřin a díky bezchybné jízdě se tak
radovala z první příčky. V cíli měla dokonce téměř vteřinový náskok na své nejbližší soupeře. Dlouho vedoucí Němec
Andreas Brenner s koněm TreboxAcorada skončil nakonec třetí, když ho předjela ještě Švédka Alexandra Eriksson a Liss
Royal.
Soutěžní dvojice na tomto parkuru zároveň bojovaly o kvalifikaci do vrcholu celých závodů, kterým bude nedělní Grand
Prix. S náročnou zkouškou si poradilo celkem dvaadvacet dvojic bez trestných bodů. Mezi nimi i dvě české. Lepší výkon a
konečné šestnácté místo získal Václav Staněk s koněm Forever van de Noordheuve. Druhá česká zástupkyně Barbora
Tomanová se Sorceress obsadila 22. příčku. Oba přitom patří do věkové kategorie jezdců do 25 let.
Páteční den přinesl i druhou soutěž zařazené do tvz. Gold Tour. V dvoufázovém skákání s výškou překážek 140
centimetrů se nejlépe předvedl Litevec Andrius Petrovas s koněm Clarity. V dekorování elitní šestice nechyběli ani dva
Češi, a to Jiří Hruška (Acoradia Mx-I2M) a Kamil Papoušek (Flying).
Nejúspěšnější však byli Češi v nižších soutěžích. Pro juniory byla připravena uzavřená soutěž na parkuru 130 centimetrů
vysokém, a právě tam jsme se dočkali české hymny. Zasloužila se o ni Sára Vingrálková s koněm Dollar Look van´t A,
když dokončila suverénně nejrychleji a udržela bezchybné konto. Na druhém místě ji na dekorování doprovodila ještě
Michaela Rodová a Aurena.
Mezinárodní závody pokračují třetím závodním dnem v sobotu, kdy je na programu celkem pět soutěží. Více
podrobností najdete na adrese www.csiolomouc.cz, kde je mj. i odkaz na celodenní on-line vysílání.

Kontakt pro novináře: Josef Malinovský (PR manager J&T Banka CSI-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

