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DO VELKÉ CENY OSTRAVY MÍŘÍ SKOKOVÁ ŠPIČKA. USPĚJE OPĚT
DOMÁCÍ HENTŠEL?
V pátek 17. května startuje v Ostravě – Staré Bělé třetí kolo Českého skokového poháru.
Právě ostravská Velká cena má mezi zastávkami této parkurové extraligy nejdelší tradici.
Letos proběhne už 55. ročník. Obhájit prvenství se pokusí Marek Hentšel.
První parkury v rámci třetího kola Českého skokového poháru vyrostou na kolbišti jezdeckého areálu Baník Ostrava ve Staré
Bělé v pátek 17. května. Během tří dnů proběhne celkem šestnáct soutěží, mezi nimiž nemůžou chybět všechny seriálové
túry. Vrcholy programu, kterými jsou dílčí finále Czech Junior Cupu, U25 a Velká cena Ostravy, přinese neděle.
Do Czech Junior Cupu je nahlášená šestice soutěžících. O body do juniorského žebříčku budou závodit Tereza Vysoudilová,
Natálie Cielecká, Gabriela Kopřivová, Eliška Bartusková a Eliška Machalová. Ta jako jediná prozatím bodovala do tabulky v
této kategorii, má tak velkou šanci vyšvihnout se po třetím kole do jejích nejvyšších pater. Mezi jezdci ve věkové kategorii
do 25 let nenechává nic náhodě Natálie Ulčová. Ta je v průběžném pořadí soutěže U25 prozatím druhá, od lídra žebříčku
Jiřího Tměje ji dělí pouhých pět bodů. Ten ovšem na soupiskách startujících chybí. Natálie Ulčová bude v Ostravě sedlat
devítiletého valacha Demonta. Silnou konkurencí jí jistě bude čtvrtá jezdkyně průběžného pořadí Miroslava Škanderová,
která má dvě želízka v ohni, klisnu Delisu 3 a hřebce Sterlinga. Dva koně, Duo Penotti-HDH a Schicki Micki, má k dispozici
také Nina Kaločová. Přihlášený je také Václav Staněk, který v loňském celoročním finále obsadil druhé místo. Také on bude
disponovat dvěma koňmi. Na seznamu účastníků figuruje s klisnou Cassablancou a desetiletým valachem Codroipem.
Nejatraktivnější soutěží třídenního mítinku bude nedělní Velká cena Ostravy. Prvenství z předešlého ročníku bude obhajovat
Marek Hentšel v sedle bělouše Censora. Dvojice, která je v ostravském Baníku „doma“, to však bude mít velmi obtížné. Třetí
kolo Českého skokového poháru se nenechá ujít ani vítěz letošní brněnské Velké ceny Marek Klus. Sedlat bude hřebce
Carebise a díky absenci vedoucího jezdce Jakuba Štěrby má výjimečnou šanci jej z jeho pozice sesadit. Dva koně veze na
severovýchod republiky Jan Chýle. Představí se s klisnou Larou a s valachem Abdulahem B. Jedním z dalších horkých adeptů
na nejvyšší příčky bude také Jan Štětina, jenž nastoupí s Benitem-S a Espressem. Chybět nebude ani dvojnásobný vítěz
seriálu Rudolf Doležal s devítiletým holštýnským valachem Quattro Cento. Vysoko bude mířit jistě také Tereza Mücková se
svou stájovou jedničkou běloušem Control Me Karsit.
Ostravské kolbiště je jedno z pouhých dvou, kde se extraligové soutěže jezdí na travnatém povrchu. Organizátor Českého
skokového poháru letos ukotvil do pravidel výhodu pro jezdce startující na trávě. Při závodech v Ostravě a Frenštátě pod
Radhoštěm, kde se rovněž skáče na trávě, dostanou účastníci do seriálové tabulky o pět bodů více. „Před konáním Velké
ceny specializovaná firma provedla provzdušnění a zapískování pro lepší pružnost, propustnost a soudržnost povrchu,“ říká
předseda pořádajícího klubu Pavel Hudeček. Kromě toho je o povrch celoročně pečováno. Kolbiště v Ostravě je tedy skvěle
připraveno.
Kompletní informace včetně harmonogramu a startovních listin najdete na webu Českého skokového poháru s adresou
www.ceskyskokovypohar.cz, kde bude v neděli možné sledovat také živý televizní přenos.

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

