Tisková informace – 22. 9. 2019, Martinice u Březnice

RUDOLF DOLEŽAL SE STAL POTŘETÍ VÍTĚZEM ČESKÉHO SKOKOVÉHO
POHÁRU
Finále 18. ročníku Českého skokového poháru v Martinicích na Příbramsku vyhrál potřetí ve
své kariéře Rudolf Doležal, který ani s jedním ze čtyř koní nechyboval. Jediná žena na startu
– Lucie Strnadlová skončila druhá s osmi trestnými body.
Rudolf Doležal potvrdil, že mu model finále Českého skokového poháru se střídáním koní mezi nejlepšími čtyřmi
jezdci vyhovuje a ani v jednom ze čtyř kol soutěže nechyboval. „Každý kůň je zkrátka specifický a je potřeba, aby
se mu jezdec přizpůsobil a nesnažil se ho vždy předělat k obrazu svému,“ prozradil Doležal část receptu na
úspěch v tomto jedinečném formátu soutěže.

Lucie Strnadlová nasbírala osm trestných bodů v sedle Guuse S Jana Štětiny a skončila druhá. Jan Chýle si první
čtyři body připsal již se svým Abdulahem B, na Quattro Centovi dojel s nulou, ale druhou chybu zaznamenal s
Carinou 6. O třetí příčce rozhodl při poslední jízdě, kdy pobořil jednu z překážek na Guusovi S.

Čtvrté místo patří Janu Štětinovi, jemuž se nevydařil především parkur s Quatro Centem Rudolfa Doležala. S tím
zapisoval dvanáct trestných bodů a celkem jich nasbíral dvacet. Bezchybný byl pouze s Carinou 6. Tato klisna
třináctiletá klisna se stala nejlepším finálovým kolem, jelikož s ostatními jezdci překonala všechny nástrahy
parkuru z dílny maďarské stavitelky kurzů Magnolny Erdélyi bez zaváhání.

Záznam finále Českého skokového poháru odvysílá Česká televize ve středu 25. září odpoledne na programu
ČT Sport. Videa ze všech seriálových soutěží pod hlavičkou Asociace ČSP budou umístěna na YouTube kanálu
Českého skokového poháru. Kompletní výsledky a další informace najdete na www.ceskyskokovypohar.cz.

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

