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SVĚTOVÝ POHÁR V OLOMOUCI S NOVÝM STAVITELEM KURZŮ
Parkurový Světový pohár J&T Banka CSI3*W Olomouc zažije v roce 2017 již čtvrtý ročník. Po tři
roky s organizátorem závodů spolupracoval jako stavitel parkurů Němec Olaf Petersen. Letos jej v
této roli vystřídá jeho krajan Peter Schumacher.
Mezinárodního stavitele Petera Schumachera provází skvělé reference ze strany jezdců. Zakrátko budou moci okusit
parkury z jeho dílny také účastníci čtvrtého ročníku závodů J&T Banka CSI3*W v Olomouci, které se konají ve dnech 22.
až 25. června. Mítink je nejen započítávaný do seriálu Světového poháru, ale nabídne také další túry určené pro juniory
a mladé jezdce i mladé koně.
Peter Schumacher má jako jezdec mnoho zkušeností. V roce 1988 závodil na mistrovství Evropy mladých jezdců v Belgii.
„V minulosti jsem sice jezdil, stavba parkurů mě ovšem zajímala odjakživa. A tak jsem se rozhodl udělat si licenci a krok
po kroku postupovat dál,“ uvedl ke své motivaci stát se stavitelem sám Peter Schumacher, který se v řadách oficiálů
Mezinárodní jezdecké federace vypracoval na kvalifikaci tří hvězd.
Do výčtu dvou, respektive tříhvězdových mítinků, na kterých se podílel v uplynulé sezoně, patří například španělská
Oliva či Offenburg a Eschweiler v Německu. V roce 2016 byl také mimo jiné asistentem stavitele při jednom z
nejvýznamnějších závodů na světě CHIO v německých Cáchách.
Pro účastníky jsou dobře postavené parkury stěžejní. „Budu se snažit vymyslet pěkné parkury, z kterých vzejdou ti
správní vítězové. Na druhou stranu musím být opatrný, nesmím chtít moc. Každá soutěž je výzva, stavitel je důležitým
článkem celého řetězce,“ řekl Peter Schumacher o svých ambicích, s kterými míří do olomouckého Equine Sport Centra.
Prozradil také, že představu o kurzech parkurů má již několik dní před vypuknutím programu, ovšem důležité je poznat
kolbiště, překážkový materiál i kvalitu jezdců. Provází jej asistent, bez jehož pomoci by se stavitel tak významných
několikadenních závodů těžko obešel. „Důležité je najít vhodný parkur pro každou soutěž, pro každou kategorii. Pokud
skáčou koně den ode dne lépe, děláte svou práci dobře,“ dodal Peter Schumacher.
Podrobnosti o programu závodů J&T Banka CSI3*W Olomouc najdete na internetových stránkách www.csiolomouc.cz.
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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

