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Cenu města Olomouce vyhrál 

Michal Kazmierczak 

Postup do finále EY 

Cupu vybojovala Sára 

Máriás 

Druhou částí Diamond Tour a zároveň 

druhou kvalifikací do Grand Prix World Cup 

byla sobotní stopadesátka vypsaná jako 

Cena města Olomouce. Stavitel Peter 

Schumacher připravil pro účastníky těžkou 

zkoušku.  

Řadu dvojic potrápil stanovený čas, za jehož 

překročení jim hojně naskakovaly trestné 

body. Čtyři jezdci překonali kurz bez 

penalizace, a tak o vítězi rozhodlo 

rozeskakování. To zvládl nejlépe Polák 

Maďarská jezdkyně Sára Máriás 

vyhrála sobotní Grand Prix kategorie 

U25 a získala tak přímou kvalifikaci 

do finále European Youngster Cupu, 

které se bude konat v prosinci v 

Salzburku.  

V sedle koně Cantus Clay porazila v 

rozeskakování soutěže s překážkami 

do 145 cm pět dvojic. Výborně si 

vedla česká jezdkyně Lucie 

Strnadlová s Carinou, která základní 

parkur i rozeskakování zahajovala, a 

nakonec po čistých jízdách obsadila 

druhé místo.  

Třetí dojela rakouská dvojice 

Katharina Biber a Babilon D, která 

chybovala jednou, a to hned na první 

překážce rozhodující části. O nejvyšší 

příčky bojovali ještě tři účastníci túry 

pro jezdce do 25 let.  

Maďarka Zsófia Vándor na Chacco-

Belle dojela čtvrtá po jednom zaváhání. 

Páté místo patřilo další domácí jezdkyni 

Kateřině Kučerové v sedle Anabel Vant 

Kathof a šestí skončili Maksymilian 

Wechta a Quintus (POL). 

Michal Kazmierczak, jenž v sedle 

dvanáctiletého hřebce Que Pasa 5 dojel v 

čase 40,15 sekundy.  

Druhé místo bral o dvě sekundy pomalejší 

Rakušan Roland Englbrecht na koni Chambery a 

třetí skončil s těsným odstupem slovenský 

reprezentant Patrik Majher v sedle valacha 

L´Amore.  

Z českých zástupců si nejlépe vedl Ondřej Zvára, 

jenž s Cardiffem Dwerse Hagen Z inkasoval pět 

trestných bodů a skončil třináctý. 

 

 

 

 
PROGRAM    neděle 24. 6. 2018 

09:00 • CSI3* Gold Tour final  145 cm 

12:00 • Diamond Tour World Cup 140-160 cm 

Grand Prix J&T BANKA CSI3*W Olomouc 

14:45 • Grand Prix Juniors  140 cm 

16:45 • CSI3* Silver Tour final  135 cm 

AKTUALITY www.csiolomouc.cz 

SLEDUJTE ON-LINE ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ! 

 

 

 

Sobotní vrchol Youngster 

Tour pro Sáru Máriás 

• Mladá Maďarka Sára Máriás s Medall 
proletěla bez chyb rozeskakováním finále 
Youngster Tour pro mladé koně a nechala za 
sebou zkušené matadory. Její krajan Balász 
Horváth skončil s PM Quinterou druhý a Aleš 
Opatrný s Forewerem dojel třetí. 

• Česká jezdkyně Sofie Najmanová posbírala v 
sobotní juniorské soutěži do 135 cm druhé a 
třetí místo. Stříbrnou pozici obsadila s 
Casanovou S, třetí skončila s koněm Lexus 79. 
Vítězkou se stala Litevka Monika Paulauskaite 
na Italo Vant Dauwhof. 

• Mezi mladými koňmi v CSIYH dominovali opět 
koně holandského a německého původu. V 
TOP10 jich bylo celkem sedm. Uspěl i český 
teplokrevník, konkrétně sedmiletý Forewer, 
který dojel v sedle s Alešem Opatrným ve finále 
túry na třetím místě. 

• European Younster Cup, do jehož finále se 
kvalifikovala vítězka GP U25 Sára Máriás, je 
seriál pro jezdce ve věku do 25 let. Skládá se z 
19 kol, jež se během sezony konají po celé 
Evropě. Finálový mítink bude hostit Salzburk v 
termínu 6. – 9. 12. 2018. 

• Sobotní program v Olomouci začal Silver Tour 
s výškou do 135 cm. A kolbištěm zněla česká 
hymna zásluhou Ladislava Vachutky, který 
vyhrál s Vanillou Rose. Druhý dojel Szabolocs 
Kruscó (HUN) na Chacco Boy a třetí Ital 
Francesco Turturiello s Carlou Balou. 


