PRVNÍM ÚČASTNÍKEM PRAGUE PLAYOFFS 2018 JE BRIT BRASH
Největší závod letošní sezony v parkurovém skákání – Global Champions
Prague PlayOffs 2018 – už zná svého prvního účastníka. V pražské O2 areně
nebude od 13. do 16. prosince, kdy se galashow světového parkuru uskuteční,
chybět Scott Brash. Britský jezdec se kvalifikoval do Longines Global
Champions Super Grand Prix, v níž se představí šestnáct vítězů letošních
závodů Grand Prix. Brash triumfoval s klisnou Ursulou XII v úvodním podniku
seriálu Global Champions League v Mexico City.
„Jsem tím vítězstvím unešen. Ursule je sedmnáct let a toto vítězství pro nás hodně znamená. Možná je to její
poslední sezona, tudíž cenné vítězství v Mexiku je pro nás všechny velkou odměnou,” řekl Scott Brash po závodu
v Mexico City.
„Super Grand Prix je pro nás jezdce skvělou soutěží, k níž směřujeme veškeré své úsilí. Věřím, že v Praze to bude
vzrušující akce, vždyť je to úplně nový koncept, a navíc se poprvé uskuteční jako halový podnik. Letošní sezona
se posunula opravdu na zcela novou úroveň a jsem nadšený, že nebudu chybět mezi aktéry klání v Praze,” dodal.
„Celkem nás v seriálu čeká šestnáct závodů a samozřejmě by bylo skvělé vyhrát celou sérii. Ale ještě je před
námi hodně skákání!”
V Grand prix v Mexico City se neztratil ani Gerco Schröder, člen týmu Prague Lions. V celkovém hodnocení
skončil na šestém místě. „Je to skvělá soutěž s nejlepšími jezdci a jsem rád, že s nimi závodím na tak vysoké
úrovni,” řekl nizozemský jezdec. Po úvodním kole Global Champions byl spokojený, stejně jako jeho kolegyně
Anna Kelnerová. Prague Lions obsadili celkovou devátou pozici.
Týmovou soutěž vyhrála sestava Miami Celtics. Zakladatel Global Champions League Jan Tops si pochvaloval
mimořádně silnou konkurenci v soutěži. „Každým rokem se zlepšujeme. Miami Celtics se k vítězství prodrali
nahoru z pátého místa a ukazuje se, že možné je cokoliv – o to jsme v naší soutěži usilovali: zachovat napětí až
do samotného konce,” řekl Tops. „Letos máme deset až patnáct týmů, které můžou vyhrát. V každém sportu na
světě, podívejte se třeba na Formuli 1 nebo na fotbal, se najdou tři nebo čtyři takové týmy, ale my jich máme víc
než deset. Je to skvělé!”
Zajímavosti z výsledků
Longines Global Champions Super Grand Prix v rámci Prague PlayOffs 2018 – kvalifikovaní jezdci
– Mexico City: Scott Brash.
Global Champions League – pořadí po 1. kole: 1. Miami Celtics, 2. Paris Panters, 3. Valkenswaard United,
4: London Knights, 5. Berlin Eagles, 6. Doha Fursan Qatttar, 7. Rome Gladiators, 8. Montreal Diamonds, 9.
Prague lions, 10. Shanghai Swans, 11. St. Tropez Pirates, 12. Madrid in Motion, 13. Scandinavian Vikings, 14.
Hamburg Giants, 15. Chantilly Pegasus, 16. New York Empire, 17. Cannes Stars, 18. Cascais Charms, 19. Monaco
Aces.
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Největší akce světové série v parkurovém skákání – Global Champions Prague PlayOffs 2018 – se
uskuteční v Praze. Premiéra prestižní soutěže za účasti elitních jezdců a koní světa se uskuteční v
O2 areně od 13. do 16. prosince letošního roku, jejím organizátorem je Czech Equestrian Team.
Vstupenky na galashow světového parkurujsou v prodeji od pondělí 26. března, 9.00 hodin v síti
Ticketportal.cz.
Odkaz na stránku on-line předprodeje najdete na adrese www.pragueplayoffs.com.
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název:
Global Champions Prague PlayOffs
Termín:
13. – 16. prosince
Dějiště:
O2 arena, Praha
Účast:
16 nejlepších týmů světa
Prodej vstupenek:
od 26. března, Ticketportal.cz

• LGCL – Longines Global Champions Tour je prestižní světová série pořádaná v největších světových destinacích
včetně Mexico City, Monaka, Miami Beach, Šanghaje, Londýna, Paříže, Říma nebo v katarského Dauhá. V průběhu roku se
uskuteční 16 kol v rámci Velkých cen jednotlivých závodních mítinků. Do vrcholných soutěží, v nichž je možné sbírat body do
žebříčku, postupuje vždy nejlepších 25 jezdců z dílčích kvalifikací. Vítězové pak získají právo startovat v Super Grand Prix při
Global Champions Prague PlayOffs . (www.globalchampionstour.com)
• GCL - Global Champions League je týmová soutěž pořádaná souběžně s Longines Global Champions Tour. V průběhu
roku se uskuteční 16 kvalifikačních kol, ze kterých se probojuje šestnáct nejlepších týmů do tzv. Super Cupu během Global
Champions Prague Playoffs. Dvanáct z nich se utká první den ve čtvrtfinále, čtyři nejlepší postupují rovnou do semifinále, kde
se potkají s osmičkou postupujících. Finále Super Cupu je otevřené již pouze pro šest nejúspěšnějších celků.
(www.globalchampionsleague.com)
• CET – Czech Equestrian Team je akciovou společností, která vznikla s myšlenkou podpořit rozvoj jezdeckého sportu v
České republice. Na prvním místě je pro společnost podpora talentovaných sportovců, lidí i koní, a také propagace jezdectví
mezi laickou veřejností. V roce 2018 se poprvé stává spolupořadatelem Global Champions Prague PlayOffs. (www.c-e-t.cz)

(2

