SVĚTOVÝ POHÁR V PARKUROVÉM SKÁKÁNÍ J&T BANKA CSI***W OLOMOUC 2019

ZPRAVODAJ středa 19. 6. 2019
Čeští jezdci se těší na šestý
ročník CSI3*-W Olomouc

Do Olomouc přijal
pozvání stavitel Uliano
Vezzani
Italský stavitel Uliano Vezzani, jenž
je ve svém oboru v současnosti
extratřídou, přijal pozvání do
Olomouce.

Ve středu 19. června startuje šestý ročník
mezinárodních parkurových závodů J&T
BANKA CSI3*-W Olomouc.
Nabídne pět dní plných špičkového
jezdeckého sportu. Domácí prostředí láká
každoročně české reprezentanty, kteří mají v
soupisce přihlášených účastníků tradičně
nejpočetnější zastoupení.

druhý. „S Carisonem počítám letos znovu
pro Diamond Tour a Grand Prix. Naděje
vkládám také do Solidata v CSIYH“, říká ke
svým koním Klus. Ve formě jsou i svěřenci
Ondřeje Zváry. České barvy budou hájit také
Jan Štětina, Vladimír Tretera, Zdeněk Žíla
nebo Rudolf Doležal. Celkem je do všech túr
nahlášeno více než sto dvacet jezdců, kteří s
třemi stovkami koní dorazili z třinácti zemí.

Nechybí např. Marek Klus, jenž dojel loni v
sedle Carisona v Grand Prix World Cup

Startovní listiny a výsledky najdete na
www.csi-olomouc.cz.

Má ve své kariéře zapsané takové
akce, jako je mistrovství Evropy,
Poháry národů v nejvyšší evropské
soutěži nebo finále Světového
poháru. Nejčastěji je ale spojován s
prestižní sérií Global Champions, pro
níž staví kurzy již řadu let. Během
jedné sezony na okruhu Global
Champions navštíví různá místa
světa. Jezdci překonávají jeho kurzy v
přístavišti v Monte Carlu, pod
Eiffelovou věží v centru Paříže, na
Azurovém
pobřeží
nebo
na
velkolepém stadionu v katarském
Dauhá.
Nejdůležitější
úlohou
stavitele je odhadnout účastníky a
postavit parkury přesně pro ně.
Dvaašedesátiletý Vezzani to umí
dokonale. Sám býval také jezdcem,
což je pro jeho profesi velká výhoda.
Jezdci se shodují v tom, že kurzy
Vezzaniho budou velkým pozitivem
mítinku.

V úterý proběhl tradiční
tiskový briefing
• Prezidentka závodů Barbora Hubáčková,
ředitelka Klára Damborská a úspěšní čeští
reprezentanti Ondřej Zvára, Marek Klus a
Filip Doležal přijali v úterý 18. června pozvání
na tiskový briefing. Kompletní záznam
můžete sledovat na www.csiolomouc.cz.
• CSI3*-W Olomouc nabízí v roce 2019 o jeden
soutěžní den více. Závodí se již od středy 19.
června a program čítá celkem čtyřiadvacet
parkurů pro seniory, mladé jezdce, juniory a
mladé koně Novinkou je Elite Tour s překážkami
do 115 centimetrů.

• Jako kvalifikace pro letošní evropský
šampionát slouží také Grand Prix juniorů. Mladí
jezdci pojedou European Youngster Cup.
Vítězství v něm zajišťuje přímý postup do finále,
které se koná v zimě v Salzburku. Navíc vrchol
túry je kvalifikací pro ME.

• Mezinárodní jezdecká federace FEI opět
přidělila Olomouci Světový pohár. Do série
bude bodovaná Grand Prix World Cup do 160
centimetrů, jež je na programu v neděli 23.
června. Soutěž se počítá také do kvalifikace na
mistrovství Evropy 2019 a olympijské hry 2020.

• První příčku v Grand Prix Olomouce přijela
obhajovat německá jezdkyně Jörne Sprehe,
které se podařilo vyhrát Velkou cenu už
dvakrát. V roce 2018 se dařilo i českým
jezdcům. Marek Klus s Carisonem dojel druhý,
třetí skončili Ondřej Zvára a Quimero-M.

PROGRAM

středa 19. 6. 2019

09:00 • CSI3* Elite Tour

110 cm

10:30 • CSI3* Bronze Tour

120 cm

12:30 • CSIYH1* Youngster Tour

125/130 cm

15:00 • CSI3* Silver Tour

130 cm

18:00 • CSI U25 EY Cup

135/140 cm

AKTUALITY

www.csiolomouc.cz

SLEDUJTE ON-LINE

ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ!

