Tisková informace, Olomouc – 18. 6. 2021

DO TŘETICE ČESKÁ HYMNA. PÁTEČNÍ EY CUP CSI2*-W OLOMOUC PRO SVOBODOVOU
Hlavní páteční soutěží mezinárodních závodů CSI2*-W v Olomouci byla v pátek 18. června skoková soutěž
EY Cup pro jezdce do 25 let. Na parkuru do 140 centimetrů si nejlépe vedla Tereza Svobodová, která tím
zajistila v pátek již třetí české vítězství.

Česká jezdkyně Tereza Svobodová sedlala při pátečním European Youngster Cupu v Olomouci s výškou překážek do 140 centimetrů
klisnu Britanii a dokončila s ní ve výborném čase 63,73 vteřiny. To ji společně s bezchybnou jízdou vyneslo vítězství.

Našly se sice rychlejší dvojice, ale jejich konto bylo nakonec zatíženo minimálně jednou chybou, která je připravila o umístění na
předních místech.

Z druhého místa se radovala německá reprezentantka Pheline Ahlmann s hřebcem Dialo, která dosáhla na čas 64,03 vteřiny. I třetí
příčka putovala do Německa, a to zásluhou Larissy Mühling s valachem Calvaro Blue.

Tato soutěž měla ryze česko-německé slavnostní vyhlášení. Další tři dekorované pozice totiž patřily opět českých reprezentantům.
Ze čtvrté příčky se radoval Oliver Písařík s valachem Forever a páté místo obsadila Mariana Michlíčková s valachem Leeve Jung 2.
Elitní šestici pak uzavřela Tina Laryšová v sedle hřebce Lord Ludger.

Kompletní výsledky a další informace najdete na adrese www.csiolomouc.cz.
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Veškeré tiskové zprávy a fotografie k volnému použití najdete na http://csiolomouc.capsa.cz – LOGIN: CSI, HESLO: CSI
Kontakt pro novináře: Josef Malinovský (PR manager CSI-W Olomouc), e-mail: equinet@equinet.cz, tel.: +420 606 382 315
zkratka CSI2*-W: concours de saut international – mezinárodní skokové závody kat. 2 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

