Tisková informace – 17. 10. 2018, Martinice u Březnice

ČESKÝ SKOKOVÝ POHÁR 2019 VYVRCHOLÍ V MARTINICÍCH
Již řadu let jsou parkuroví jezdci zvyklí, že Český skokový pohár začíná tradičně na konci
dubna v Martinicích. V roce 2019 však tomu bude jinak. V této obci nedaleko Březnice na
Příbramsku totiž příští rok proběhne až zářijové finále.
První kolo této domácí parkurové extraligy tak bude hostit areál Tělovýchovné jednoty Moravan v Brně Veveří,
a to ve dnech 4. a 5. května. Následovat budou další mítinky v obvyklých termínech a na obvyklých místech. O
dva týdny později se tedy pohárové klání přesune do Ostravy Staré Bělé (18. – 19. 5.) a na konci pátého měsíce
se uskuteční ještě třetí kolo v Hradištku u Sadské (25. – 26. 5.).
V červnu se příznivci Českého skokového poháru mohou těšit nejen na závody v Suché u Litomyšle (8. – 9. 6.),
ale nově také ve Zduchovicích u Kamýku nad Vltavou, které letos hostily finále. Termín pro rok 2019 byl
stanoven na 29. – 30. června.
Jediné červencové kolo je naplánované do Equine Sport Centra v Olomouci (13. – 14. 7.). Druhý prázdninový
měsíc se o pohárové body bude bojovat nejprve v Opavě Kateřinkách (10. – 11. 8.), následně v Ptýrově u
Mnichova Hradiště (24. – 25. 8.) a na přelomu srpna a září ještě v Hořovicích na Bernousku (31. 8. – 1. 9.).
Finále bude předcházet předposlední kvalifikace ve Frenštátu pod Radhoštěm (14. – 15. 9.). Poslední body do
žebříčků ČSP se rozdají v Martinicích 28. září a o den později vše vyvrcholí finálovými soutěžemi.
Všechny zmíněné termíny zahrnují pouze víkendové dny, ale lze očekávat, že téměř všechny mítinky budou
vícedenní. Většinou závody začínají ve čtvrtek, nebo v pátek, ale v některý případech se soutěží dokonce již od
středy. Přesná termínová listina bude publikována na stránkách Asociace ČSP po definitivním schválení
oficiálního kalendáře.
Novinkou 18. ročníku Českého skokového poháru bude nejen dějiště finále, ale také bodové zvýhodnění kol,
která se dohrají na travnatých kolbištích, tedy v Ostravě a ve Frenštátu pod Radhoštěm. Jezdci si tam do
žebříčku připíšou o 5 bodů více než při závodech v arénách s pískovým povrchem.
Další podrobnosti najdete na adrese www.ceskyskokovypohar.cz.

TERMÍNOVÁ LISTINA ČSP 2019:
4. – 5. 5. Brno
18. – 19. 5. Ostrava
25. – 26. 5. Hradištko
8. – 9. 6. Litomyšl
29. – 30. 6. Zduchovice
13. – 14. 7. Olomouc
10. – 11. 8. Opava
24. – 25. 8. Ptýrov
31. 8. – 1. 9. Hořovice
14. – 15. 9. Frenštát
28. – 29. 9. Martinice + FINÁLE

Kontaktní osoby: Aleš Suchánek - event manažer, as@ceskyskokovypohar.cz Jiří Skřivan - prezident Asociace ČSP, js@ceskyskokovypohar.cz

