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RUDOLF DOLEŽAL VYHRÁL ČSP V OPAVĚ. S JANEM ŠTĚTINOU MÁ
FINÁLE NA DOSAH
Český skokový pohár pokračoval v Opavě Kateřinkách již osmým kolem. V Kofola Velké
ceně Opavy se podařilo zvítězit Rudolfovi Doležalovi, který se posunul na druhé místo v
seriálovém žebříčku a s Janem Štětinou tak má účast ve finále téměř jistou.
Tři dvojice dokázaly překonat základní část Kofola Velké ceny Opavy bez penalizace. Marek Hentšel s Trendem
Delsendamem Z ovšem napodruhé dovezl do cíle osm trestných bodů za dvě chyby a skončil nakonec až osmý
před Janou Francovou a Táňou Hatalovou. Ty finálovou výsledkovou listinu uzavíraly.
Aktuální lídr žebříčku Českého skokového poháru Jan Štětina s Benitem-S jednou chyboval v obou parkurech.
Jelikož byl o necelou vteřinu rychlejší než Hentšel, umístil se jako sedmý. Ještě o něco rychlejší byl Marek Klus v
sedle Carebise, ale také on zapisoval po čtyřech trestných bodech jak v základní části, tak ve finále Velké ceny.
Páté místo obsadila Kateřina Tomanová, jež na Chacco Goldovi chybovala v úvodu, ale napodruhé dokončila s
nulou na bodovém kontě, čas však měla nejpomalejší. Naopak nejrychlejší byl Jiří Hruška s Oridou-M, a i když
měl také čtyři trestné body z první části soutěže, probojoval se na stupně vítězů. Navíc na Arven 2 obsadil díky
stejnému bodovému skóre, ale pomalejšímu času, i čtvrtý řádek výsledkové listiny.
Nejvyšší dvě příčky patřily jezdcům, kteří dokázali udržet nulu na bodovém kontě až do úplného závěru. Jako
první se to podařilo Rudolfovi Doležalovi na Quattro Centovi. Dvě bezchybné jízdy předvedl i Ondřej Pospíšil v
sedle Einfacha, jenže byl o více jak sekundu pomalejší než Doležal.
„Parkur byl technicky velmi náročný, ale je zde skvělý plac, bezvadný stavitel, a tak koně neměli výraznější
potíže,“ pěl chválu Rudolf Doležal na adresu stavitele kurzů Petra Maška. „Úplně jsem si na vítězství nevěřil.
Nechtěl jsem některé obraty extrémně zkracovat. Cílem bylo, abychom se vyhnuli chybě, což vyšlo, a nakonec to
klaplo i s tím časem, za což jsem moc rád,“ prozradil vítěz Kofola Velké ceny Opavy, jenž se už těší na další kolo
seriálu v Ptýrově u Mnichova Hradiště, kde se pojede tradiční Noční Velká cena eLED. Startovat tam plánuje i
Ondřej Pospíšil. Doufá, že tam stejně jako vloni vyhraje a pojistí si tak účast v zářijovém finále celého seriálu.
Pohárový žebříček zatím stále vede Jan Štětina, na druhé místo se posunul před Jana Chýleho Rudolf Doležal.
Ondřej Pospíšil je zatím na poslední postupové čtvrté pozici. Z té se ho jistě bude snažit příště sesadit aktuálně
pátý Marek Klus.
Podrobné výsledky i kompletní žebříček Českého skokového poháru najdete na www.ceskyskokovypohar.cz.
Sestřih z Kofola Velké ceny Opavy odvysílá Česká televize ve středu 14. srpna od 15.30 hodin na programu ČT
Sport.
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