Tisková informace, Olomouc – 13. 6. 2017

INTERNETOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ CSI OLOMOUC 2017
Čtvrtý ročník parkurových závodů J&T Banka CSI3*W Olomouc bude mít stejně jako ty předešlé 100% pokrytí
internetovým vysíláním. Nedělní Grand Prix bude tradičně vysílat živě sportovní kanál České televize, který zařadí i
čtyři denní sumáře!
Všechny soutěže J&T Banka CSI3*W Olomouc budou přenášeny „LIVE“ na třech internetových kanálech, a to vždy od 8.00 hodiny ranní až do úplného
konce denního programu. Kromě domovských stránek s adresou www.csiolomouc.cz bude možné streamovat prostřednictvím internetové televize
www.EquiTV.cz a v neposlední řadě bude on-line přenosy zařazovat na svůj web kanál ČT Sport. Tam také budou později veškeré video záznamy
archivovány pro ty, kteří se nemohli dívat v reálném čase, případně si budou chtít některé momenty těchto čtyřdenních závodů připomenout.
V rámci vysílání České televize se diváci mohou těšit nejen na dvouapůlhodinový přímý přenos J&T Banka Grand Prix Olomouc, který bude začínat v
neděli 25. června přesně v 12.00 hodin. Každý den si zájemci mohou zapnout tzv. denní sumář, který připomene nejdůležitější okamžiky ze všech
soutěží. Půjde o desetiminutové pořady a vysílány budou v následujících časech: 22. 6. od 22.50 hodin, 23. 6. od 10.30 hodin a od 22.50 hodin, 24. 6.
od 8.25 hodin a od 23.25 hodin, 25. 6. od 8.15 hodin a od 22.30 hodin. Dá se očekávat ještě repríza nedělního sumáře i samotného přímého přenosu
ČT Sport. Každopádně všechny uvedené časy pořadatelé doporučují si v konkrétní dny ověřit v internetovém televizním programu, neboť s ohledem
na další vysílání může dojít k nezbytným časovým posunům. Stránky jednotlivých pořadů najdete pod níže uvedenými odkazy.
ŽIVĚ ON-LINE
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10150302913-jezdectvi/217254000820013-olomouc-lazce/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10150302913-jezdectvi/217254000820014-olomouc-lazce/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10150302913-jezdectvi/217254000820015-olomouc-lazce/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10150302913-jezdectvi/217254000820016-olomouc-lazce/
DENNÍ SUMÁŘE ČT SPORT
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11919321587-j-t-banka-csi3-w-olomouc/217471291219501/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11919321587-j-t-banka-csi3-w-olomouc/217471291219502/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11919321587-j-t-banka-csi3-w-olomouc/217471291219503/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11919321587-j-t-banka-csi3-w-olomouc/217471291219504/
ŽIVĚ ČT SPORT
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11920399101-j-t-banka-csi3-w-olomouc/417232401213001/

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

