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Začíná čtvrtý ročník závodů     
J&T Banka CSI3*W Olomouc 

Světový pohár v 
Olomouci s novým 
stavitelem kurzů 

Čtvrtý ročník mezinárodních skokových 

závodů J&T Banka CSI3*W Olomouc začíná. 

Účastní se ho rekordní počet 339 koní z 19 

zemí světa! Atmosféru závodů, které 

probíhají 22. až 25. června vám budeme 

přibližovat nejen prostřednictvím tohoto 

zpravodaje. 

Sledovat můžete také internetové stránky 

této akce na adrese www.csiolomouc.cz. 

Najdete tam čerstvé zprávy po každé 

soutěži, kompletní startovní a výsledkové 

listiny, ale také odkaz na on-line přenos.  

Po třech ročnících závodů J&T Banka 

CSI3*W Olomouc přichází změna na 

pozici stavitele parkurů. Předešlé roky 

připravoval kurzy v Olomouci Němec 

Olaf Petersen. Letos jej v této roli 

vystřídal jeho krajan Peter Schumacher. 

„V minulosti jsem jezdil parkurové 

soutěže, stavba kurzů 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. „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. 

Hlavní soutěžní kategorie CSI3*W se účastní 

sto jezdců s více jak dvěma stovkami koní. 

Mezi nimi nechybí německá jezdkyně Jörne 

Sprehe, která před rokem v Olomouci 

zvítězila v Grand Prix zařazené do bodování 

Světového poháru Mezinárodní jezdecké 

federace. Tehdy sedlala klisnu Lunu 1509. 

Letos se do Olomouce vrátila a jako hlavní 

želízko v ohni pro nejvyšší túru přivezla 

hřebce Stakki´s Jumper. S dalšími koňskými 

svěřenci se představí také v soutěžích CSIYH 

určených pro mladé (šesti a sedmileté) koně. 

 

 

PROGRAM čtvrtek 22. 6. 2017 

08:30 • CSI 3* Silver Tour 130 cm 

11:30 • CSIYH1* Youngster Tour 125/130cm 

14:00 • CSI 3* Gold tour 140 cm  

17:30 • CSI U25 EY Cup 135 - 140 cm 

AKTUALITY www.csiolomouc.cz 

SLEDUJTE ON-LINE  ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ! 

 

 

Olomoucké závody CSI 
se těší ze zájmu médií 

• Za velkého zájmu médií proběhl ve středu 
odpoledne tiskový briefing. Na dotazy 
novinářů odpovídali prezidentka závodů 
Barbora Valštýnová, ředitelka Klára 
Damborská a trojice reprezentantů Aleš 
Opatrný, Kamil Papoušek a Ondřej Zvára. 

• Výrazný nárůst počtu účastníků 
zaznamenala juniorská kategorie. Vloni v ní 
startovalo 15 účastníků, letos je to přes 40. 
„V roce 2017 se koná mistrovství Evropy v 
Šamoríně a řada jezdců si chce v Olomouci 
splnit kvalifikaci,“ řekla Klára Damborská. 

• Pořadatelé si pro účastníky závodů CSI 
Olomouc připravili nejen sportovní program. 
V pátek 23. 6. od 20.00 hodin proběhne v 
restaurantu Lobster Šantovka EVENT PARTY. 
Zájemci mohou využít tzv. shuttle, které 
budou parkovat nedaleko opracoviště. 

• Czech Equestrian Team vyhlásil soutěž pro 
jezdce do 25 let o účast na CSI1* nebo CSI2* 
při jednom z kol Global Champions Tour 
2018! Poprvé se bude bojovat o tuto 
jedinečnou výhru při CSI v Olomouci. Vítěz 
bude oznámen na podzim na stejném místě. 

• Počet koní na závodech CSI v Olomouci 
stále roste. Připomeňme, že prvního ročníku 
v roce 2014 se zúčastnilo 248 koní z 13 zemí, 
o rok později to bylo již 276 koní ze 14 států 
světa. Vloni pak počet vzrostl na 331 koní 
startujících pod vlajkami 18 národů. 


