Tisková informace – 5. 5. 2019, Brno

MAREK KLUS OPĚT DOMINUJE V ČSP. VE VELKÉ CENĚ BRNA BYL
PRVNÍ I DRUHÝ
V Brně Veveří pokračoval druhým kolem Český skokový pohár. Falton Velkou cenu Brna
zcela ovládl Marek Klus, který obsadil první i druhou příčku. Kromě něj dokázal zajet bez
chyby základní i finálový parkur Jakub Štěrba.
Český skokový pohár pokračoval druhým kolem na kolbišti Tělovýchovné jednoty Moravan v Brně Veveří.
Vítězství ve Velké ceně obhájil po roce Marek Klus. Do finále této domácí extraligové soutěže postoupil s oběma
svými koňskými svěřenci. V sedle Carisona zopakoval i napodruhé bezchybnou jízdu a ujal se tak vedoucí pozice.
Když do parkuru vstupoval s Carebisem, tak již věděl, že má první příčku jistou. Při závěrečném startu se mu
povedlo projet cílem ještě o 12 setin sekundy rychleji a zaslouženě se radoval ze dvou nejvyšších příček na
stupních vítězů. Ta třetí patřila Jakubovi Štěrbovi, jemuž se s Warnesem také podařilo absolvovat celou soutěž
bez jediného trestného bodu.
Nejrychlejší finálový čas měla Tereza Mücková na Control Me Karsit. Jedna chyba ji však odsunula až na čtvrtý
řádek výsledkové listiny.
Bezchybné finále předvedla čtveřice jezdců, kteří si nesli bodové zatížení ze základního parkuru. Jan Chýle
skončil s Cool Paradisem jen s rozdílem času za Terezou Mückovou na pátém místě. Miloslav Příhoda na Casally
měl o jeden trestný bod za čas více, stejně jako Ondřej Pospíšil s Einfachem. Ten byl ve finále pomalejší než
Příhoda, skončil proto sedmý. Osmá pozice patří Rudolfovi Doležalovi s Quattrem Cento. Ten zapsal na
základním parkuru Velké ceny 8 trestných bodů.
V průběžné pořadí Českého skokového poháru 2019 vede po dvou kolech Jakub Štěrba s 19 body. Čtyři body na
něj ztrácí vítězové Velkých cen Hořovic a Brna – Sergej Motygin a Marek Klus. Stejný počet bodů má ještě
Ondřej Pospíšil, který bodoval při obou mítincích podobně, jako Jan Chýle. Ten má v součtu 13 bodů. Dvakrát
letos bodoval ještě František Stružinský. S 11 bodovým přídělem je aktuálně sedmý za Tinou Šalkovou, jež
výrazněji uspěla v Hořovicích. Tehdy brala 12 bodů.
Kompletní výsledky a další informace o Českém skokovém poháru najdete na adrese
www.ceskyskokovypohar.cz. Příští kolo se uskuteční v Ostravě Staré Bělé od 17. do 19. května. Zkrácený
záznam Falton Velké ceny Brna odvysílá Česká televize na programu ČT Sport ve středu 8. května od 12.45 a
od 19.00 hodin. Další repríza je naplánována na čtvrtek 9. května od 13.50 hodin.

Veškeré tiskové zprávy a fotografie k volnému použití najdete na http://ceskyskokovypohar.capsa.cz – LOGIN: csp, HESLO: csp
Krátce po skončení každého kola ČSP budou na uvedeném místě k dispozici aktuální fotografie a tisková zpráva.
Kontaktní osoby: Aleš Suchánek (event manažer), as@ceskyskokovypohar.cz Jiří Skřivan (prezident Asociace ČSP), js@ceskyskokovypohar.cz

