Po čtyřech letech se do Ostravy vrací světová
série ISU Junior Grand Prix of Figure Skating
Nabitý program plný domácích i světových talentů juniorského krasobruslení
nabídne od 31. srpna do 3. září vítkovická Ostravar aréna. Diváci uvidí 106
závodníků z celkem 32 zemí.

Nejlepší juniorští krasobruslaři a krasobruslařky se v Ostravě naposledy představili v
roce 2018. V moravskoslezské metropoli se JGP uskuteční již po dvanácté. „Dá se říci,
že Ostrava patří mezi tradiční a oblíbené destinace,“ říká předseda Českého
krasobruslařského svazu Stanislav Židek.
“Moravskoslezský kraj je hrdý na to, že hostí špičkové sportovní události. Proto jsme
velmi rádi, že se v Ostravě opět koná závod pro nejlepší světové juniorské
krasobruslaře. Vždyť právě na juniorských krasobruslařských závodech můžeme
sledovat budoucí mistry světa a olympijské vítěze. Před lety v Ostravě startoval i
budoucí mistr Evropy Tomáš Verner. Budu rád, když právě tyto závody přilákají k
sportování a tomuto krásnému sportu naše nejmenší. Grand Prix vnímám již jako
tradiční událost, která má své pravidelné místo v kalendáři krasobruslařských fanoušků,”
řekl hejtman Moravskoslezského Ivo Vondrák.
“Juniorská Grand Prix v krasobruslení se letos koná v Ostravě již po dvanácté.
Organizátoři se k nám pravidelně a rádi vrací, protože máme skvělé sportovní publikum
a sportovní akce umíme uspořádat na té nejvyšší úrovni. Pevně věřím, že soutěže opět
přilákají spousty fanoušků i světových médií. A jsem si jist, že motivujeme i mnoho dětí
k pohybu a vychováme řadu mladých krasobruslařů a krasobruslařek, kteří nás budou
reprezentovat na ledové ploše nejen v Ostravě, ale po celém světě. Ostatně sport
podporujeme dlouhodobě a významným způsobem,“ uvedl primátor Ostravy Tomáš
Macura.

Nejpočetnější zastoupení v Ostravar aréně ukáže domácí reprezentace s celkovým
počtem 11 závodníků, následovaná Spojenými státy americkými (10 přihlášených
závodníků) a Kanadou s Japonskem (8 krasobruslařů a krasobruslařek). Podle
předsedy ČKS je stále neznámou, kdo z přihlášených v Ostravě zazáří. „Zkušenosti
hovoří, že se vždy mezi účastníky objeví řada začínajících hvězdiček. Nyní je však težké
odhadnout o jaká jména půjde. Pravdou však je, že se v Ostravě za ta léta představila
velká řada budoucích skvělých závodníků typu Kim Ju-na z Jižní Koreji. Ta později
ovládla olympijské hry a dvakrát si podmanila světový šampionát,“ prozradil Židek.
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Finální nominace české reprezentace vzešla z výsledků juniorských prověrek
výkonnosti, které se uskutečnily 11. -13. srpna. Českými hvězdami Grand Prix jsou
sourozenci Mrázkovi, kteří se představí v soutěži tanečních párů. „Mezi nominovanými
jsou i ti, kteří budou v juniorské kategorii závodit poprvé, ale zároveň mají odpovídající
výkonnost,“ doplňuje Židek. Mezi juniory fanoušci uvidí trio - Matěje Klesala, Damiána
Malczyka a Vojtěcha Warische. Pro posledně jmenovaného se jedná o první velkou
mezinárodní akci. “Je to úžasné. Obrovsky se na Grand Prix těším. Navíc mě do haly
přijde podpořit rodina a kamarádi, kteří to sem mají opravdu kousek. To mě bude hnát
dopředu a pokusím se předvést to, co ve mně je.”

Maximálně využita kvóta startujících je také v dívčí části díky Lucii Datlové, Michaele
Vrašťánkové a Kateřině Hanušové. V kategorii sportovních dvojic bude domácí tým
reprezentovat Barbora Kuciánová s Lukášem Vochozkou.

Vstupenky na JGP jsou v ceně 100 korun, na oficiální tréninky je vstup zdarma.
Vstupenky bude možné zakoupit pouze na místě. “Chtěl bych pozvat všechny fanoušky
na závody do Ostravar Arény. Představí se zde opravdu ti nejlepší z nejlepších. Doufám,
že opět vytvoříme skvělou diváckou kulisu a potvrdíme, že Ostrava je město
krasobruslení zaslíbené,” řekl Židek.
„V dnešní době není vůbec jednoduché zajistit alespoň základní ekonomické krytí
jakékoliv akce, ISU JGP nevyjímaje. Chtěl bych obrovsky poděkovat především
statutárnímu městu Ostrava a Moravskoslezskému kraji, kteří mají ke sportu vřelý vztah,
a díky jim se nám podařilo získat finanční krytí. Přesto, že je pro mne vždy každá akce
časově i fyzicky velmi náročná, těším se na každou z nich,“ poděkoval na závěr
předseda Českého krasobruslařského svazu.

Seznam české nominace na ISU Junior Grand Prix Ostrava 2022

Juniorky (3): Lucie DATLOVÁ, Kateřina HANUŠOVÁ, Michaela VRAŠŤÁKOVÁ
Junioři (3): Matěj KLESAL, Damián MALCZYK, Vojtěch WARISCH
Sportovní dvojice (1): Barbora KUCIÁNOVÁ / Lukáš VOCHOZKA
Taneční páry (3): Natálie BLAASOVÁ / Filip BLAAS, Kateřina MRÁZKOVÁ / Daniel
MRÁZEK, Eliška ŽÁKOVÁ / Filip MENCL
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Program ISU Junior Grand Prix Ostrava 2022

středa 31. srpna 2022
od 8:00 oficiální tréninky všech kategorií

čtvrtek 1. září 2022
Junioři – krátký program
Sportovní dvojice – krátký program
Juniorky – krátký program

pátek 2. září 2022
Taneční páry – rytmické tance
Sportovní dvojice – volné jízdy
Junioři – volné jízdy

sobota 3. září 2022
Taneční páry – volné tance
Juniorky – volné jízdy
Detailní program a výsledky můžete sledovat na oficiální stránce ISU nebo na oficiální
stránce akce www.jgpostrava.cz.
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