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ŠESTÉ KOLO ČESKÉHO SKOKOVÉHO POHÁRU VE ZDUCHOVICÍCH S
LÍDREM NA STARTU
Český skokový pohár pokračuje šestým kolem. To hostí ve dnech 26. až 30. června areál ve středočeských
Zduchovicích u Kamýku nad Vltavou. Pětidenní program nabídne všechny túry, které pravidla seriálu znají.
Vrcholem bude nedělní Velká cena.
Celkem pět dní potrvá šestý mítink zařazený do letošního 18. ročníku seriálu Českého skokového poháru. Odehraje se ve
středočeských Zduchovicích. Největší pozornost se bude soustředit na poslední soutěžní den, tedy neděli 30. června, kdy
bude připraveno dílčí finále Czech Junior Cupu, soutěž U25, a hlavně Velká cena Zduchovic s překážkami do 145 centimetrů.
Velké oblibě, co do počtu účastníků, se těší juniorská runda, a ve Zduchovicích tomu nebude jinak. Do soutěží pro jezdce v
této věkové kategorii je nahlášeno na šedesát dvojic, včetně těch, jež reprezentují Českou republiku na mezinárodních
závodech. Dorazí Petra Pařenicová, Sára Finsterle či Tereza Svobodová. Nechybí vedoucí jezdkyně průběžného bodování
Nikola Egrová nebo Gabriela Kopřivová. Ta je na čtvrtém místě tabulky a týden před zduchovickým mítinkem se jí dařilo v
Elite Tour na mezinárodních závodech CSI v Olomouci.
Mladí jezdci ve věku do 25 let závodí ve speciální soutěži otevřené pouze pro kategorii U25. V neděli je čeká parkur s
překážkami do 135 centimetrů. O nejvyšší bodový příděl pojede Natálie Ulčová, která se aktuálně drží na prvním místě
žebříčku této túry. Konkurence ovšem bude silná. V soupiskách najdeme Václava Staňka, Andreu Halíkovou, Kateřinu
Málkovou, Františka Stružinského, Kateřinu Tomanovou nebo Lindu Portychovou.
Vrcholem bude poslední soutěži celé akce. Tou je Velká cena Zduchovic bodovaná do série Českého skokového poháru. Čtyři
nejvýše postavení jezdci postoupí po skončení jedenácti kvalifikační závodů do zářijového finále, které se pojede tradičně v
atraktivním formátu se střídáním koní. Finalista tak okusí parkur nejen s vlastním koněm, ale také s koňmi svých třech
soupeřů.
V čele žebříčku je po pátém závodě Jan Štětina, který nebude chybět ani tentokrát. Koně, s nimiž se nejčastěji objevuje v
soutěžích vyšších obtížností, nechává odpočívat, a do Zduchovic bere osmiletého holandského valacha Guuse S. Druhý
jezdec průběžného pořadí Jan Chýle si také šesté kolo nenechá ujít. Sedlat bude ryzku Laru 13, s níž vyhrál ve Zduchovicích
stopětačtyřicítku týden před konáním Velké ceny.
O co nejvyšší bodový zisk se bude snažit i Tereza Mücková, jež se drží aktuálně také v TOP4 celkového pořadí. Ta pro tuto
soutěž zvolila stájovou jedničku hřebce Control Me Karsit. Také Rudolf Doležal, jenž je v žebříčku těsně pod pomyslnou
finálovou čtyřkou, dorazí do Zduchovic s valachem Qattrem Centem. Ten prokázal výbornou formu v nedávné Grand Prix
Olomouce počítané do Světového poháru. Dalším jménem, jež nesmíme opomenout, je Ondřej Pospíšil, vítěz finále Českého
skokového poháru. Pro šestou Velkou cenu má nahlášeného Einfacha a Conflikta.
Kompletní informace o Českém skokovém poháru najdete na adrese www.ceskyskokovypohar.cz.
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