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První soutěž Gold Tour vyhrál 

Roberto Turchetto 

European Youngster 

Cup pro Maksymiliana 

Wechtu 

V úvodní den mítinku CSI3*W Olomouc, 

tedy ve čtvrtek 21. června, byla na 

programu první soutěž Gold Tour.  

Parkur byl postavený s překážkami o výšce 

do 140 cm a v případě rovnosti bodů 

rozhodoval o konečném pořadí dosažený 

čas.  

Bezchybně a nejrychleji překonal kurz italský 

jezdec Roberto Turchetto s holandským 

valachem Baronem, jenž projel cílem v čase 

Polák Maksymilian Wechta s koněm 

Quintus 93 vybojoval čistou a 

rychlou jízdou vítězství v první části 

CSIU25 European Youngster Cupu, 

což je túra určená pro jezdce ve věku 

do 25 let. Čtvrteční parkur 

dosahoval výšky překážek do 140 

cm.  

Na druhé příčce skončila bezchybná 

Maďarka Sára Máriás s valachem 

Cantus Clay. Další dvě pozice braly 

české reprezentantky, které rovněž 

nechybovaly. Třetí dojela Sára 

Vingrálková v sedle Kas-Sini DC a 

čtvrtou příčku obsadila Lucie 

Strnadlová s běloušem Fall River Blue 

VDL. Čistý výkon předvedla také 

Kanako Ito z Japonska, a to hned se 

dvěma koňmi Skyliner a Chico. 

 Bez trestných bodů dojela i 

Belgičanka Rachel Steffen na koni 

Hermes. Sportovec, který vyhraje 

sobotní Grand Prix v této kategorii, 

se stane přímým účastníkem finále 

série EY Cupu 2018, jež se bude 

konat v prosinci v Salzburku. 

57,10. O sekundu a půl pomalejší byl jeho 

krajan Fabio Brotto v sedle hnědky Vaniglie 

Delle Roan a na třetí příčce se umístil Němec 

Thomas Holz s Chattanoogou.  

Nejlepším domácím zástupcem byl Ondřej 

Zvára. Ten s Cardiffem Dwerse Hagen Z dojel 

bez penalizace v čase, který stačil na šesté 

místo. Čistý výkon předvedlo dvacet šest 

dvojic, z nichž devět bylo českých. Celkem se 

jich na kolbišti během nejtěžší soutěže 

prvního dne vystřídalo šedesát sedm. 

 

 

 

 
PROGRAM    pátek 22. 6. 2018 

08:00 • CSIYH Youngster Tour  125/130 cm 

10:30 • CSIJ Junior Tour   130 cm 

12:30 • CSIU25 EY Cup   140 cm 

14:30 • CSI3* Diamond Tour  150 cm LR 

17:00 • CSI3* Gold Tour   145 cm 

AKTUALITY www.csiolomouc.cz 

SLEDUJTE ON-LINE ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ! 

 

 

 

Kamil Papoušek vítězem 

čtvrteční Youngster Tour 

Český jezdec Kamil Papoušek zvítězil se 
šestiletým valachem Great Feeling ve 
čtvrteční soutěži CSIYH pro mladé koně. 
Druhé místo obsadila polská dvojice 
Maksymilian Wechta a Fibonacci S, třetí 
dojela Maďarka Sára Máriás s koněm Medall. 

• Ve čtyřech čtvrtečních soutěžích se postupně 
představilo 196 dvojic. Největší zájem byl mezi 
jezdci o start v Gold Tour, do které nastoupilo 
51 jezdců s 67 koňmi. Početné pole startujících 
zaznamenala také ranní Silver Tour. V ní 
závodilo 45 dvojic. 

• První den vyšel nejlépe domácím jezdcům. 
Dvakrát zněla česká hymna a Češi zaznamenali 
také jednou druhé a dvakrát třetí místo. 
Úspěchy sbírali také Italové, kteří ovládli Gold 
Tour a jedno vítězství má na kontě polská 
výprava. 

• Hanoverský a holandský teplokrevník – to jsou 
nejúspěšnější plemena, pokud bychom se 
podívali do pořadí TOP10 v soutěži pro mladé 
koně CSIYH. V nejlepší desítce se umístili tři 
koně plemenné knihy HANN včetně vítěze a 
čtyři příslušníci KWPN. 

• Mítink CSI3* Olomouc otevřela soutěž Silver 
Tour s překážkami do 130 cm. Jejím vítězem se 
stal Kamil Papoušek s Lokim. Druhé místo bral 
další český jezdec Aleš Opatrný s Idariem a třetí 
příčku vybojoval rovněž domácí Ladislav 
Vachutka na Elliotovi. 


