Tisková informace, Olomouc – 24. 6. 2017

SOBOTNÍ VRCHOLY CSI OLOMOUC PRO GARCIU A ANDERSSON
Třetí závodní den mezinárodních skokových závodů CSI v Olomouci přinesl dvě důležité soutěže.
V sobotu 24. června se nejprve z vítězství ve finále EY-Cupu radovala Švédka Antonia Andersson,
posléze zvítězil v Diamond Tour Juan Carlos Garcia z Itálie.

Sobotní soutěž v rámci Diamond Tour byla vypsaná jako Cena města Olomouc. Jednalo se současně o druhou kvalifikaci
do nedělní Grand Prix a výsledky se navíc započítávaly do Longines žebříčku Mezinárodní jezdecké federace. Jezdci
překonávali parkur s výškou překážek 150 centimetrů a bezchybných dvaadvacet jezdců se probojovalo do druhého
kola. V něm kraloval Ital Juan Carlos Garcia, který provedl svého koně Gitano V Berkenbroeck přichystanou trasou nejen
bezchybně, ale také velmi rychle. Nikdo ze soupeřů nedokázal jeho čas 40,79 překonat.
Druhé místo obsadil německý jezdec Tobias Meyer s koněm Eagel a elitní trio uzavřel polský jezdec Maksymilian
Wechta, a to s koněm Celtia II. V této náročné soutěži jsme měli také čtyři české zástupce v druhém kole. V něm
zopakovali bezchybné výkony Aleš Opatrný s Idariem Van Het Netehof a Ondřej Zvára s Quimerem-M. V konečných
součtech se umístili na čtvrté, resp. šesté příčce.
Švédka Antonia Andersson se radovala z vítězství v druhém sobotním vrcholu, kterým byla soutěž pro jezdce do 25 let
zařazená do European Youngster Cup. Jela se jako Grand Prix Czech Equestrian Teamu. V rozeskakování jedenácti dvojic
nenašla Andersson přemožitele s koněm Ic Magic van de Bien a navázala tak na třetí příčku z páteční části této túry.
Sobota zároveň přinesla i dvě česká prvenství. Nejprve se i po svém druhém startu radovala z vítězství Sára Vingrálková
v juniorské túře. Zatímco napoprvé triumfovala s koněm Dollar Look Van´t A, tentokrát jí to vyšlo s Chieanem.
Vpodvečer pak nenašel přemožitele Kamil Papoušek v sedle Cartana K ve finále Youngster Tour pro mladé koně ve věku
šesti a sedmi let.
Mezinárodní závody J&T Banka CSI3*W Olomouc vyvrcholí nedělním dnem, kdy od 12:00 hodin začne hlavní soutěž,
J&T Banka Grand Prix Olomouc 2017. Podrobnosti o programu najdete na adrese www.csiolomouc.cz.

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

