Tisková informace – 16. 9. 2019, Martinice u Březnice

ČESKÝ SKOKOVÝ POHÁR PŘED MARTINICKÝM FINÁLE: KDO MÁ ŠANCI
NA POSTUP?
Český skokový pohár 2019 se chýlí do finále a je tedy na čase si zrekapitulovat aktuální pořadí
jednotlivých jezdeckých žebříčků. Kromě samotného pohárového vyvrcholení budou totiž bojovat o
prvenství také amatéři, junioři a jezdci do 25 let.
I po předposledním kole Českého skokového poháru ve Frenštátu pod Radhoštěm vede s velkým náskokem Jan Štětina, který
nasbíral v součtu 99,5 bodu. Druhé místo zaujímá se 77 body Rudolf Doležal následovaný s jednobodovým odstupem Janem
Chýlem. Díky frenštátskému vítězství se mezi potenciální čtveřici finalistů posunula Lucie Strnadlová, jež o dva body
přeskočila Ondřeje Pospíšila. Ten naopak ve Frenštátu neuspěl a odjel bez jediného bodu. Z předchozích kol jich má 61 a
pokud tedy chce obhájit loňskou výhru z velkého finále Českého skokového poháru, musí při posledním kole v Martinicích
hodně zabojovat. Naopak o šanci na postup do finále pro čtyři nejlepší jezdce, kteří si v neděli 22. září mezi sebou vystřídají
své koně, téměř s jistotou ztratil Marek Klus. Ten má totiž 43 bodů, tedy o 20 méně než Lucie Strnadlová. A právě dvě desítky
bodů získá vítěz sobotní Velké ceny Martinic. Kdyby Marek Klus vyhrál a Lucie Strnadlová nebodovala, měli by nejen stejný
počet bodů, ale i stejný počet vítězství v seriálu. I na tuto situaci však pravidla myslí a kdyby k této situaci došlo, proběhne
ihned po ukončení posledního kvalifikačního kola rozeskakování jezdců o poslední postupové místo do finále. Ale je tu ještě
jedna šance týkající se případně i pár dalších jezdců, a to případě, že by některý z kvalifikovaných do finále nastoupit nechtěl,
případně nemohl. Pak přichází na řadu náhradníci z následujících příček. V první desítce Českého skokového poháru 2019
jsou dále: Tereza Mücková, Jiří Hruška, Sergej Motygin, Tina Šalková a Jakub Štěrba. Poslední dva zmínění jezdci mají shodně
po 28 bodech.
Do finále seriálu U25 postupuje nejlepších dvacet jezdců, což znamená třetinu z aktuálního žebříčku. Ve vedení je po deseti
kolech Natálie Ulčová se 130 body. Druhý Jiří Tměj má o 33 bodů méně, třetí je s 85 body Lucie Kumarová. O postup do
TOP20 bude v Martinicích velký souboj, jelikož jezdci na 14. až 22. místě mají rozdíl pouhých sedmi bodů. V rámci
jednotlivých kol Českého skokového poháru běží také seriál určený jezdcům do osmnácti let, přičemž soutěže Czech Junior
Cupu jsou dle věku rozlišeny formou handicapu. Ve finále pak startuje dvacítka z kategorie dětí, což aktuálně znamená, že
mají martinický start zajištěni kromě jednoho jezdci úplně všichni, a dvacítka z kategorie juniorů. V tomto případě postoupí
necelá polovina bodujících. Mezi dětmi po deseti kolech vedou ex aequo Nikola Egrová a Natálie Kovářová, juniorům vládne
se slušným náskokem Tina Laryšová. První pod čarou je vítězka Czech Junior Cupu ve Frenštátu Linda Portychová. Nyní má 26
bodů, tedy o jeden bod méně než dvacátá umístěná Martina Holcová. I v tomto případě však poslední seriálové kolo v
Martinicích může pořadím výrazně zamíchat.
Velmi oblíbenou sérií v rámci Českého skokového poháru je Amateur Tour. Jedná se o nejobsazenější žebříček určený
amatérským jezdcům nad osmnáct let a finále je otevřeno pro nejlepších pětadvacet z nich. V průběhu sezony nasbírala
nejvíce bodů Dana Beranová. Ta zatím jako jediná překročila stobodovou hranici, a to hned o 15 procent.
Kompletní přehled žebříčků najdete na internetových stránkách Asociace Český skokový pohár s adresou
www.ceskyskokovypohar.cz.
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