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První kvalifikaci do Grand Prix 

ovládla Sprehe 

Polská radost v druhé 

soutěži Gold Tour 

Páteční odpoledne nabídlo první část 

Diamond Tour. Stopadesátka bodovaná 

do žebříčku Mezinárodní jezdecké 

federace sloužila jako kvalifikace do 

nedělní Grand Prix.  

Ze čtyřiačtyřiceti dvojic jich kurz 

překonalo třináct bez chyb. Nejrychlejší 

byla Němka Jörne Sprehe se Solerem. Té 

olomoucké kolbiště vyloženě sedí a i letos 

zamířila úspěšně do soutěže GP World 

Cup, v níž dokázala v roce 2016 zvítězit.  

Závěr druhého dne CSI3*-W 

Olomouc patřil dalšímu dějství 

kategorie Gold Tour. Soutěž se jela 

jako dvoufázová s překážkami, 

které dosahovaly výšky do 145 cm.  

Nejlepší jízdu předvedl polský 

reprezentant Michal Kazmierczak v 

sedle klisny Helia VD Heihoek. 

Druhou fázi dokončil čistě v čase 

25,32.  

O více než sekundu delší čas 

potřebovala italská jezdkyně Anna 

Giugno na klisně Queen Anne a na 

třetím místě skončil o pouhých pět 

setin sekundy pomalejší český jezdec 

Jiří Hruška s Acoradií MX i2M.  

Dařilo se i dalším domácím 

zástupcům. Nikola Bieliková v sedle 

klisny Vepory skončila po čisté jízdě 

těsně pod stupni vítězů a v nejlepší 

desítce se umístili bez trestných bodů 

ještě Roman Duchač s hřebcem 

Dreamrem a Kateřina Zigová, jež 

sedlala devítiletou klisnu Ellu. 

Ve výborné formě se letos prezentuje 

Polák Maksymilian Wechta, který v sedle 

Quinchelly dojel druhý. Třetí místo bral 

italský reprezentant Roberto Turchetto s 

klisnou Adare.  

Nejlépe z českých jezdců si s parkurem 

poradil Jan Štětina s Verdim S, který 

předvedl čistou jízdu a skončil na desáté 

příčce. Do TOP15 se dostali ještě Zuzana 

Zelinková, jež sedlala Kleiner Lorda a 

Ondřej Zvára s Quimerem M. 

 

 

 

 
PROGRAM    sobota 23. 6. 2018 

08:30 • CSI3* Silver Tour  135 cm 

10:30 • CSIJ Junior Tour   135 cm 

12:15 • CSIU25 EY Cup Grand Prix 145 cm 

14:30 • CSI3* Diamond Tour  150 cm 

17:00 • CSIYH Youngster Tour final 130/135 cm 

AKTUALITY www.csiolomouc.cz 

SLEDUJTE ON-LINE ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ! 

 

 

 

Sára Vingrálková vítězkou 

první části CSIJ 

Junioři vstoupili do své túry CSIJ poprvé v pátek. 
Na parkuru do 130 cm se nejvíce dařilo české 
jezdkyni Sáře Vingrálková s Celanou Z. Druhé 
místo obsadila Litevka Monika Paulauskaite s 
Goeje Vrijdag a třetí dojela Polka Aleksandra 
Kierznowska s Diorem V. 

• Druhou soutěž túry CSIYH pro mladé koně 
ovládl polský jezdec Hubert Kierznowski na 
7letém koni Qualito Z. Stejně starý Conthaquick 
získal s domácí Michaelou Rodovou druhou 
příčku a třetí místo brala Maďarka Sára Máriás s 
šestiletou klisnou Medall. 

• V sobotu 23. června od 12.00 hodin se bude v 
Equine Sport Centru konat autogramiáda 
českých jezdců Anny Kellnerové a Aleše 
Opatrného, kteří se s týme Prague Lions účastní 
prestižního seriálu Global Champions 2018. 

• Čeští jezdci patřili v druhý den CSI znovu k 
nejúspěšnějším. Dvakrát slavili první místo, 
jednou druhé a jednou třetí. Dařilo se také 
polské ekipě, která zaznamenala rovněž dvě 
vítězství, dvakrát dojeli jejich zástupci na druhé 
a jednou na třetí příčce. 

• Tina Šalková se stala další českou vítězkou 
pátečního programu CSI. V soutěži EY Cupu 
vyhrála s Frascati Van Ter Hulst. Na druhé 
příčce dokončili Maksymilian Wechta (POL) a 
Quintus, litevská jezdkyně Monika Paulauskaite 
na Quirados AS dojela třetí. 


