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VI. ročník Memoriálu Jiřího Rašky

TISKOVÁ ZPRÁVA
 
Ve druhé polovině srpna se ve Frenštátě pod Radhoštěm uskuteční již šestý ročník 
Memoriálu Jiřího Rašky – mezinárodních 
bude sestávat ze dvou soutěží 
Kontinentálního poháru mužů, který bude zároveň i vyvrcholením Beskyd
 
Pozvolna začíná nová sezóny zimních sportů
olympijské hry v korejském 
olympiádě v Grenoblu, na níž získal Jiří Raška vůbec první zimní olympijské zlato pro 
tehdejší Československo. Na počest památky tohoto významného 
Frenštátu pod Radhoštěm každoročně konají skokanské závody. V
tyto závody nejvýznamnější lyžařskou soutěží 
republice. A tudíž i jedinečná možnost vidět elitní světové skok
 
Světový pohár žen 
Dlouhou dobu bojovaly skokanky na lyžích a zařazení své disciplíny do programu 
olympijských her. Jejich snahy byly naplněny před třemi lety, kdy se poprvé utkaly v
pod pěti kruhy na ZOH v Soči. Tehdy triumfovala Němka Carina Vogt, před Rakušankou 
Danielou Iraschko-Stolz a Francouzskou Coline Mattel.
svátku zimních sportů vrcholí letos a promluvit do něj chtějí i české reprezentantky. 
„Jsme rádi, že se po 20 letech do Frenštátu vrací nejvyšší skokanská letní soutěž a poprvé v 
historii jako světový pohár žen. Bude se jednat o druhý podnik tohoto ročníku a 
předpokládám účast všech nejlepších světových skokanek na lyžích. Pro naše skokanky to 
bude další příležitost sbírat body potřebné k olympijské kvalifikaci a tím se premiérově v 
českých barvách ukázat pod pět kruhy,“
 
Kontinentální pohár mužů 
Vrcholem celého podniku bude nedělní klání, kdy se muži utkají o putovní trofej Memoriálu 
Jiřího Rašky. Ale nejen to. Letos poprvé také o trofej pro celkového vítěze Beskydy tour, jejíž 
podstatu popisuje ředitel závodu Jan Baier: 
chyběla jakákoli minisérie závodů, proto jejímu vzniku byla nakloněna sama mezinárodní 
lyžařská federace. Dohodli jsme se proto s
Na základě těchto jednání vznikl třídenní
Zajímavost, specifičnost a jedinečnost toho turné bude v
závody ve třech dnech a na velikostně
krátká vzdálenost Pevně věřím,
diváků bude závodní víkend líbit a že si odvezou krásné vzpomínky z
Závodů se zúčastní kompletní česká špička v
Koudelkou. Pořadatelé jednají i o účasti hvězd zahraničních např. Janne Ahonenem a 
Simonem Ammannem.  
 
Doprovodný program 
Bohatý závodní program bude doplněn také zajímavým dopro
zaměřeným inspirovaným padesátiletým výročím zisku první československé 
ze zimních olympijských her. Publiku bude představen skok paralelním stylem v
oblečení – kulichu, svetru a šponovkách. Připravena bude také výstavka relikvií 
představujících kariéru lyžaře století,
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„Jsme rádi, že se po 20 letech do Frenštátu vrací nejvyšší skokanská letní soutěž a poprvé v 
historii jako světový pohár žen. Bude se jednat o druhý podnik tohoto ročníku a 

dpokládám účast všech nejlepších světových skokanek na lyžích. Pro naše skokanky to 
bude další příležitost sbírat body potřebné k olympijské kvalifikaci a tím se premiérově v 

Vrcholem celého podniku bude nedělní klání, kdy se muži utkají o putovní trofej Memoriálu 
Jiřího Rašky. Ale nejen to. Letos poprvé také o trofej pro celkového vítěze Beskydy tour, jejíž 

V rámci Kontinentálního poháru dlouhou 
chyběla jakákoli minisérie závodů, proto jejímu vzniku byla nakloněna sama mezinárodní 

Adamem Malyszem. 
závod na můstcích ve Szczyrku, Wisle a Frenštátu. 

tom, že skokané absolvují tři 
rozdílných můstcích. Toto nám umožňuje i příhodná 

že se všem účastníkům jak z řad závodnic a závodníků, tak 
Beskyd".    

Jakubem Jandou a Romanem 
Pořadatelé jednají i o účasti hvězd zahraničních např. Janne Ahonenem a 

vodným programem 
zaměřeným inspirovaným padesátiletým výročím zisku první československé zlaté medaile 
ze zimních olympijských her. Publiku bude představen skok paralelním stylem v dobovém 
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Jiřího Rašky. Dětští návštěvníci si budou moci v rámci 



 

 

                           MEMORIÁL JIŘÍHO RAŠKY   18. –

 
 
programu společnosti Snowkidz
dvojice, krátký sjezd na lyžích a ti 
dětského parku bude za své sportovní snažení odměněn drobným dárkem a diplomem.
 
Pro závody Světového poháru žen ve skoku na lyžích a VI. ročníku Memoriálu Jiřího Rašky 
Kontinentálního pohár mužů byla poskytnuta dotace 
 
 
PROGRAM ZÁVODNÍHO VÍKENDU
 

PÁTEK 18.8.2017 
Závod letní Grand prix žen 

                        10:15               
                        15:30                
                        16:30               
  

SOBOTA 19.8.2017 
          Závod letní Grand prix žen 
                        12:30               
                        13:30               
                        14:00               
  

NEDĚLE 20.8.2017 
          Memoriál Jiřího Rašky 

Finálový závod Beskydského turné
V. závod seriálu Kontinentálního poháru

                        11:30               
                        12:30               
                        13:30               
                        14:00               
 
VÍCE INFORMACÍ NA www.jiriraska.cz
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programu společnosti Snowkidz vyzkoušet „zimní sporty v létě“, tedy snowtubing, lyže pro 
dvojice, krátký sjezd na lyžích a ti nejodvážnější také skok na lyžích. Každý malý návštěvník 

de za své sportovní snažení odměněn drobným dárkem a diplomem.

Světového poháru žen ve skoku na lyžích a VI. ročníku Memoriálu Jiřího Rašky 
Kontinentálního pohár mužů byla poskytnuta dotace  z rozpočtu Moravskoslezského kraje

ZÁVODNÍHO VÍKENDU 

Závod letní Grand prix žen - II. závod seriálu 
                oficiální trénink, kvalifikace 
                zkušební kolo 

      závod žen HS 106 

Závod letní Grand prix žen - III. závod seriálu 
                kvalifikace 
                slavnostní zahájení 
                závod žen HS 106 

 
Finálový závod Beskydského turné 
V. závod seriálu Kontinentálního poháru 

                oficiální trénink (1. kolo) 
                zkušební kolo 
                slavnostní zahájení 
                závod mužů HS 106 

www.jiriraska.cz 

nowtubing, lyže pro 
nejodvážnější také skok na lyžích. Každý malý návštěvník 

de za své sportovní snažení odměněn drobným dárkem a diplomem.    

Světového poháru žen ve skoku na lyžích a VI. ročníku Memoriálu Jiřího Rašky - 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje  


