ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE
Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 260, email: cgf@gymfed.cz
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Z á p i s č. 3/2014
ze schůze VV ČGF ze dne 18. června 2014
Přítomni:

Bučko, Chrudimský, Kocián, Musil, Řehořová, Slavík, Zeman

Omluveni:

Višňová

Sekretariát:

Kalašová, Sarichev, Vojáčková

Hosté:

Řádek (KRK)

1. Schválení programu jednání a zápisu ze schůze VV ČGF č.2/2014
Text Zápisu ze schůze VV ČGF č. 2/2014 byl opraven a upraven dle připomínek členů VV
ČGF. Byl schválen Program schůze VV ČGF č.3/2014.
Kontrola úkolů
Úkol 3/7/2013

Zpracovat novelizaci platného Soutěžního a Kvalifikačního řádu ČGF.
Z: Slavík, Řehořová, Vojáčková
T: 11.4. 2014
Úkol trvá
T: 30.8. 2014
Do novelizace Kvalifikačního řádu byla na základě souhlasu VV ČGF ze
dne 2.4. 2014 zapracována kvalifikace rozhodčí TeamGym III. třídy.
VV ČGF odsouhlasil následující úpravy Soutěžního řádu:
- způsoby zasílání přihlášek na soutěže: poštou, elektronickou poštou,
on-line prostřednictvím internetových stránek
- penále za pozdní přihlášku ve výši 500,- Kč
- penále za neúčast na technické poradě ve výši 3.000,- Kč
- možnost odhlášení závodníka/závodnice z účasti na mistrovské soutěži
nejpozději 48 hodin před začátkem závodu

Úkol 2/10/2013 Zaslat Komisi zahraničních vztahů ČOV žádost o podporu finanční dotace
MŠMT na pořádání akce EUROGYM 2016.
Z: Slavík, Vojáčková
T: 30.1. 2014
Úkol trvá
T: 30.6. 2014
Komise zahraničních vztahů ČOV projedná žádost o podporu finanční
dotace MŠMT na pořádání akce EUROGYM 2016 po zaslání detailního
předběžného rozpočtu akce.
Úkol 2/1/2014

Připravit na příští jednání VV ČGF seznam plánovaného nákupu nářadí pro
sportovní gymnastiku mužů a žen a skoky na trampolíně na rok 2014
včetně cenové nabídky.
Z: Slavík
T: 15.3. 2014
Úkol zrušen
T: 30.5. 2014
V souvislosti s přiznáním dotace MŠMT pro rok 2014 (Program 133510)
byl úkol 2/1/2014 zrušen.
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Úkol 1/2/2014

Rozdělit částku určenou pro OSpS gymnastického aerobiku mezi jednotlivá
střediska (ASC Zlín, Pro Fitness Praha, Sport Aerobic Liberec) na základě
kritérií schválených VV ČGF.
Z: Slavík, Višňová
T: 15.4. 2014
Úkol trvá
T: 20.6. 2014

Úkol 2/2/2014

Připravit smlouvy mezi ČGF a subjekty, při kterých jsou zřízeny SpS, SCM,
VSCM a OSpS na čerpání dotace MŠMT z Programu II na rok 2014 a
zaslat střediskům zálohu za 1. čtvrtletí 2014.
Z: Kalašová, Slavík
T: 30.4. 2014
Úkol trvá
T: 30.6. 2014
SpS, SCM a VSCM byla zaslána dotace ve výši 50% roku 2014. Smlouvy
mezi ČGF a subjekty, při kterých jsou SpS, SCM a VSCM zřízena budou
zaslány jednotlivým subjektů k podpisu do 30.6. 2014.

Úkol 3/2/2014

Případné úpravy bodů za výkonnost, na základě kterých se budou hodnotit
SpS, SCM, VSCM a OSpS za rok 2014 předloží technické komise (TK) na
sekretariát ČGF nejpozději do konce května 2014.
Z: předsedové TK
T: 31.5. 2014
Úkol trvá
T: 30.6. 2014
Úpravu bodů za výkonnost předložila v termínu TKŽ (zvýšené limity pro
zařazení u kategorie žákyně „A“) . TKM zašle úpravu bodů za výkonnost na
sekretariát ČGF nejpozději do 30.6. 2014.

Úkol 4/2/2014

Zaslat registrovaným oddílům ČGF dotazník, který zjistí předběžný zájem o
účast na Mistrovství ČR v kategoriích juniorky „C“ a ženy „C“.
Z: Slavík
T: 15.4. 2014
Úkol splněn

Úkol 5/2/2014

Zaslat ČASPV a ČOS návrh třístranné smlouvy o spolupráci mezi ČGF,
ČASPV a ČOS při organizaci EUROGYM 2016.
Z: Slavík
T: 30.4. 2014
Úkol trvá

2. Zprávy ze sekretariátu
• Dotace MŠMT 2014
R. Slavík a M. Kalašová informovali o výši finančních dotací MŠMT pro rok 2014:
Program I - Sportovní reprezentace ČR:
Program II - Sportovně talentovaná mládež:
Program III - Všeobecná sportovní činnost (WG 2015):
Program IV - Údržba a provoz sportovních zařízení:
Program V - Organizace sportu:
Program 133510: Podpora MTZ sportovní reprezentace:

1.426.100,- Kč
4.359.900,- Kč
2.000.000,- Kč
426.100,- Kč
5.580.000,- Kč
1.521.000,- Kč

Rozhodnutí na Program V přišlo z MŠMT zatím jen na částku 4.030.000,- Kč. V případě, že
by částka 5.580.000,- Kč zveřejněná MŠMT měla být pro rok 2014 konečná, jednalo by se o
pokles o 29,49 % vůči roku 2013 (7.913.600,- Kč) resp. o pokles o 25,95 %vůči roku 2012
(7.536.200,- Kč). Důvod tohoto poklesu není z materiálů zveřejněných MŠMT zřejmý.
Možná kompenzace se řeší ve spolupráci s ČUS.
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• Program 133510 - Subtitul 133513 - Podpora MTZ sportovní reprezentace:
R. Slavík a M. Kalašová informovali o investičních dotacích MŠMT v celkové výši
1.521.000,- Kč, která byla pro rok 2014 přidělena ČGF v rámci Programu 133510 na nákup
gymnastického nářadí zn. Spieth. Původně požadovaná částka činila 2.823.000,- Kč.
Všechny podklady a formuláře související s investiční dotací musí být zaslány na MŠMT
nejpozději do 29.8. 2014. R. Slavík a M. Kalašová navrhli VV ČGF nákup akrobatické
podlahy, koně našíř, kladiny, ženských bradel a kruhů tak, aby byla doplněna existující sada
gymnastického nářadí zn. Spieth s platným certifikátem FIG. Další nářadí a žíněnky by byly
zakoupeny v závislosti na cenové nabídce a nutnosti pořízení nového nářadí s ohledem na
jeho opotřebení.
VV ČGF odsouhlasil nákup akrobatické podlahy, koně našíř, kladiny, ženských bradel a
kruhů a dalšího nářadí a žíněnek zn. Spieth do celkové výše dotace MŠMT, která činí
1.521.000,- Kč.
Úkol 1/3/2014

Zpracovat a zaslat na MŠMT podklady nutné pro čerpání dotace MŠMT ve
výši 1.521.000,- Kč v rámci Programu 133510 - Subtitul 133513 - Podpora
MTZ sportovní reprezentace.
Z: Kalašová, Slavík
T: 29.8. 2014

• Finance z loterií rozdělované prostřednictvím ČOV
M. Kalašová informovala o finančních prostředcích pro sportovní svazy pocházející z darů
loterijních společností rozdělovaných prostřednictvím ČOV. K dělení finančních prostředků
mezi sportovní svazy a další sportovní organizace (např. ČOS) dochází při naplnění
příslušného fondu ČOV částkou ve výši min. 50.000.000,- Kč. Klíč pro dělení je následující:
10% Český olympijský výbor (ČOV)
31% Fotbalová asociace České republiky (FAČR)
8% Český svaz ledního hokeje (ČSLH)
45% sportovní svazy TOP 80 zařazené MŠMT do Programu V
3% ostatní sportovní svazy
2% Český paralympijský výbor
1% Česká obec sokolská (ČOS)
Podmínkou pro čerpání příspěvku je zřízení samostatného bankovního účtu. Tuto podmínku
splnila ČGF zřízením podúčtu č. 214860436/0600 u běžného účtu ČGF vedeného u GE
Money Bank, a.s. Způsob dělení a použití příspěvku je v kompetenci ČGF. ČGF je povinna
použít příspěvek pro potřeby tělovýchovné a sportovní činnosti dětí a mládeže do dovršení
juniorského věku sportovců, a to nejpozději do konce třetího roku následujícího po roce, ve
kterém příspěvek ČGF přijala. První splátku ve výši 493.000,- Kč již ČGF obdržela.
• Stipendium FIG 2014
ČGF obdržela dne 10.6. 2014 prostřednictvím elektronické pošty od FIG informaci, že bylo
sportovní gymnastce V. Cenkové přiznáno pro rok 2014 stipendium FIG ve výši 5.000 CHF.
Stipendium bylo pro rok 2014 přiznáno celkem 12-ti sportovcům, kteří byli vybráni hodnotící
komisí FIG z 51 podaných žádostí. Po D. Radovesnickém, kterému bylo přiznáno
stipendium FIG v roce 2013, je V. Cenková dalším sportovcem ČGF, kterému bylo
stipendium FIG přiznáno, což je pro ČGF zavazující pro výběr kvalitního kandidáta v roce
2015.
• Olympijské stipendium Rio 2016 - D. Radovesnický (SG muži)
Na základě elektronické korespondence zaslané členům VV ČGF byla dne 16.5. 2014
podaná ČOV žádost o přidělení stipendia Rio 2016 pro D. Radovesnického (sportovní
gymnastika mužů).
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• Evropské hry, 12.-28.6. 2015, Baku / AZE
V roce 2015 se uskuteční v ázerbájdžánském hlavním městě Baku premiéra Evropských
her, kde budou hrát jednu z hlavních rolí gymnastické sporty. Předpokládá se účast cca
5.500 sportovců, kteří budou soutěžit ve 28 sportovních odvětvích o 223 sad medailí. Čeští
reprezentanti vybojovali na ME 2013 a ME 2014 právo startu v následujících gymnastických
sportech:
sportovní gymnastika - družstvo mužů (3 závodníci)
sportovní gymnastika - družstvo žen (3 závodnice)
skoky na trampolíně - synchronní dvojice muži (2 závodníci)
skoky na trampolíně - jednotlivci muži (2 závodníci)
gymnastický aerobik - skupina (5 závodnic)
V současné době není známo, kdo a v jaké výši bude hradit náklady související s účastí
českých reprezentantů na Evropských hrách. V případě, že by měly náklady na účast v plné
výši hradit sportovní svazy, mělo by to významný vliv na rozpočty příslušných technických
komisí ČGF v roce 2015.
Podrobnější informace na:
http://www.ueg.org/en/event/europeanGames.html a http://www.baku2015.com
• Nové internetové stránky ČGF
G. Sarichev informoval o zprovoznění nových internetových stránek ČGF, facebooku ČGF a
dalších zahájených prací souvisejících se zprovozněním modulu „banka“ a modulu „závody“
v rámci Gymnastického informačního systému (GIS) a jejich propojení s novými
internetovými stránkami ČGF, jejichž výsledkem by mělo být vkládání soutěží do kalendáře
ČGF, on-line přihlášky na soutěže pořádané ČGF zasílané prostřednictvím internetových
stránek ČGF a vkládání výsledků soutěží prostřednictvím GIS na internetové stránky ČGF a
jejich využití pro statistické účely.
• Valná hromada ČUS, 26.4.2014, Nymburk
R. Slavík informoval o průběhu jednání VH ČUS a jejich hlavních závěrech:
- odvolání členky RK ČUS M. Čertíkové
- v doplňovacích volbách byl zvolen nový člen VV ČUS: F. Hobza (předseda ČAAF)
- v doplňovacích volbách byli zvoleni 2 noví členové RK ČUS: J. Hrazdíra, J. Picek
- bezúplatné vložení majetku SC Nymburk do Národního sportovního centra Nymburk
- souhlas s prodejem Staromísečné a Novomísečné chaty
- přijetí České asociace Sport pro všechny (ČASPV) za člena ČUS
- přijetí České asociace sleddog sportů za člena ČUS
- přijetí Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz za člena ČUS
Podrobné informace na: http://www.cuscz.cz/o-nas/valna-hromada-cus.html
3. Hodnocení ME/MEJ ve sportovní gymnastice žen, 10.-18.5. 2014, Sofie / BUL
Zhodnocení české účasti obdrželi členové VV ČGF písemně. Písemný materiál doplnil
předseda TKŽ M. Musil:
Juniorky:
V. Cenková, J. Hájková, B. Fišerová, R. Majerechová, M. Nevrklová,
trenéři: P. Drtílková Cenková, M. Musil, rozhodčí: P. Varmužková
Tréninky v dějišti ME i pódiový trénink proběhl v pořádku. Až na výkon R. Majerechové na
pódiovém tréninku, který byl poznamenán střevními problémy. Z hlediska organizace měli
pořadatelé z počátku problémy se zajištěním dopravy a zajištěním pitného režimu.
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Samotný závod českých juniorek proběhl nad očekávání dobře. Na bradlech předvedly
kvalitní soustředěný výkon bez pádů (13. místo). Na kladině první tři závodnice zaznamenaly
po 2 pádech. Družstvo podržela V. Cenková, která nastupovala na kladinu jako poslední.
Zacvičila bez pádu a známkou 12.566 b. družstvu výrazně pomohla. Prostná předvedla
všechna děvčata bez hrubé chyby a průměrná známka 12,500 b. znamenala pro družstvo
13. místo na tomto nářadí. Na posledním nářadí, přeskoku, obsadily české juniorky až 22.
místo, ale odstup od ostatních družstev nebyl velký. České juniorky obsadily v soutěži
družstev konečné 13. místo (143.595 b.). Pro umístění družstva v první desítce je zapotřebí
zvýšení obtížnosti sestav v průměru o 0,900 b. u každé závodnice při zachování stability
sestav. Nejlepší českou závodnicí byla V. Cenková, která v kvalifikaci předvedla sestavy bez
hrubé chyby a se známkou 49.998 b. obsadila ve víceboji v redukovaném pořadí 22. místo,
čímž postoupila do finále víceboje, kde obsadila 21. místo (49.965 b.). Svým výkonem se
kvalifikovala také na YOG 2014 V Číně.
Družstvo juniorek svým 13. místem vylepšilo výsledek z MEJ 2010 o 7 míst a splnilo tak
výkonností cíl stanovený v plánu přípravy na rok 2014 (umístění družstva do 15. místa). Byl
splněn i druhý z výkonnostních cílů, kterým byl start 1 závodnice ve finále víceboje. Velice
kladně je hodnocena účast fyzioterapeutky L. Machové, která odvedla velice dobrou práci a
významnou měrou přispěla k velice dobrému výkonu juniorek a celkové pohodě nejen u
juniorského týmu, ale i v týmu žen.
Ženy:
P. Fialová, A.M. Kányai, K. Pálešová, J. Šikulová, trenéři: K. Janečková, M. Musil,
rozhodčí: A. Hořká
Do dějiště ME přijely ženy oproti juniorkám o den později. Tréninky a pódiový trénink proběhl
v poklidu. Ženy začínaly svůj závod na kladině. Zde je zapotřebí vyzdvihnout výkon A.M.
Kányai, která na tomto nářadí začínala a při své premiéře na ME nezaváhala a předvedla na
kladině soustředěný výkon (12,600 b.). Bez hrubé chyby absolvovala sestavu na kladině J.
Šikulová. Jako poslední nastoupila K. Pálešová, která však bohužel zaznamenala pád.
Přesto bodový součet 36.666 b. znamenal 14. místo na tomto nářadí. Výkon na prostných
však již byl horší. Chyb se dopustily všechny závodnice, a to zejména při doskocích
v akrobatických řadách, kdy několikrát opustily vymezený prostor. Známka 35.566 b.
znamenala pro družstvo 18. místo na tomto nářadí. Na přeskoku chybovala A.M. Kányai.
Celkový součet 39.280 b. stačil na 19. místo. Závod ukončily naše ženy na bradlech, které je
jejich nejlepším nářadím. I přes chybu P. Fialové v závěru sestavy bylo české družstvo se
součtem 39.132 b. na tomto nářadí na 12. místě. České ženy obsadily se součtem 150.646
b. v soutěži družstev 15. místo v konkurenci 26-ti startujících družstev.
V neoficiální soutěži jednotlivkyň ve víceboji by K. Pálešová obsadila 17. místo (51.766 b. ) a
J. Šikulová 18. místo (51.415 b.). Umístění do 16. místa se přiblížila nejvíce K. Pálešová dle
očekávání na bradlech, kde obsadila 18. místo (13.800 b.). Na postup do finále byla
zapotřebí výsledná známka okolo 14.500 b. (D: 6.000 b.).
15. místo v soutěži družstev lze hodnotit jako průměrné. Umístění družstva je od posledního
vystoupení českého družstva žen na ME lepší o 10 příček, ale je potřeba připomenout, že na
letošním ME startovalo družstvo v ideální sestavě a čekalo se o něco víc. Malý krok, který
chyběl k lepšímu výsledku, lze částečně připsat únavě některých závodnic, které absolvovaly
před ME náročný závodní program s časovými posuny a dlouhými cestami do dějiště závodů
a zpět. Částečně také nepříliš povedenému vystoupení P. Fialové, které lze připsat na vrub
její závodní nevyzrálosti. I přes tuto skutečnost zaslouží děvčata a jejich osobní trenéři
poděkování. Nicméně nebyly splněny výkonnostní cíle stanovené v plánu přípravy pro rok
2014 (umístění družstva do 13. místa a umístění 1 závodnice do 16. místa na jednotlivých
nářadích).
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Podrobné výsledky na:
http://www.gymfed.cz/prilohy/000/091/2014%20WAG%20ECh_Media_Book.pdf
4. Hodnocení ME/MEJ ve sportovní gymnastice mužů, 17.-25.5.2014, Sofie / BUL
Zhodnocení české účasti obdrželi členové VV ČGF písemně. Písemný materiál doplnil
předseda TKM V. Kocián:
Junioři :
F. Černý, O. Janeczko, D. Ponížil, M. Růžek, S. Solovjev, trenéři: J. Labonek, O. Otava
rozhodčí: L. Drábek
Družstvo juniorů obsadilo 24. místo (217.921 b.) a dosáhlo lepšího výsledku než na MEJ
2012 (27. místo). Dobrý a spolehlivý výkon podali D. Ponížil a S. Solovjev (56. místo - 74.683
b.). Slabší výkon podal M. Růžek (70. místo - 70.057 b.), který měl bojovat o kvalifikaci na
YOG. To by však musel absolvovat víceboj bez hrubé chyb, což se nestalo. Slabý výkon
podal F. Černý, který nastoupil na 3 nářadích a na 2 z nich zaznamenal hrubou chybu.
Nejhorší a nespolehlivý výkon podal O. Janeczko (81. místo - 68.631 b.), který měl být
oporou družstva. Na kruzích a na hrazdě zaznamenal 2 pády.
Družstvo juniorů nesplnilo očekávání. Přestože došlo oproti minulému MEJ ke vzrůstu
výkonnosti, lze výsledek hodnotit jako průměrný. Nespokojenost nadále panuje se cvičením
na koni našíř. Nebyl splněn ani jeden z výkonnostních cílů obsažených v plánu přípravy na
rok 2014 (umístění družstva do 20. místa, účast 1 závodníka ve finále víceboje a účast 1
závodníka ve finále na jednotlivých nářadích). Pozitivně je hodnoceno vedení družstva ze
strany přítomných trenérů.
Muži :
J. Bomer, M. Konečný, J. Panský, D. Radovesnický, trenéři: J. Labonek, O. Otava
rozhodčí: P. Hedbávný
Družstvo mužů oslabené o zraněného R. Smékala předvedlo výkony na hranici svých
možností. Obsadilo 23. místo (233.754 b.). Do výsledku družstva se započítávala jen 1 hrubá
chyba. Velmi dobrý výkon předvedl M. Konečný, který obdržel v součtu za víceboj 82.532 b.
M. Konečný měl naději na umístění do 16. místa na hrazdě, kde obsadil se známkou 14.366
b. 19. místo. V případě, že by české družstvo nestartovalo v 1. sledu, s vysokou
pravděpodobnosti by jeho výkon stačil na umístění v první šestnáctce. Solidní výkon
předvedl, i přes zdravotní problémy, D. Radovesnický (76.032 b.) a J. Bomer, který se
dokázal na ME velice dobře připravit i přes náročné povinnosti související se studiem
medicíny. Standardní výkon předvedl i J. Panský. Škoda nepřesností při doskocích na
prostných, které ho stály lepší umístění.
Podrobné výsledky na:
http://www.gymfed.cz/prilohy/000/092/KOMPLETN%C3%8D%20V%C3%9DSLEDKY.pdf
Družstvo mužů splnilo očekávání. Obsadilo 23. místo a kvalifikovalo se tak na Evropské hry
2015 v Baku / AZE. Nebyl splněn výkonnostní cíl umístění 1 závodníka do 16. místa, ke
kterému měl nejblíže M. Konečný na hrazdě (19. místo). Pozitivně je hodnocen přístup
závodníků po celou dobu ME, který byl podpořen také způsobem vedení družstva ze strany
trenérů.
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5. Hodnocení ME/MEJ ve skocích na trampolíně, 10.-18.4. 2014, Guimaraes / POR
Českou účast zhodnotil předseda TK TRA V. Zeman: Po organizační stránce zvládli
portugalští pořadatelé mistrovství velice dobře. V průběhu soutěží nebyly zaznamenány
žádné problémy. Česká výprava odcestovala do Guimaraes bez Z. Frydrychové, která se
před ME zranila. ČR tak neměla v soutěži žen zastoupení. Výprava odcestovala na ME ve
složení:
muži: N. Ashhab, M. Pelc, A. Sült, junioři: F. Handl, L. Majer
juniorky: D. Lichtágová, K. Sikorová
trenéři: P. Dufek, M. Šefrová, rozhodčí: L. Kelnar, M. Mišáková
Výkony českých mužů předvedené na ME byly příjemným překvapením. Pro lepší výsledek
bylo zapotřebí předvést volné sestavy v lepším provedení. Nejlepším českým závodníkem
v soutěži 66 jednotlivců byl N. Ashhab, který se známkou 99.395 b. obsadil 31. místo. M.
Pelc se umístil na 35. příčce (97.750 b.) a A. Sült na 38. místě (96.760 b.). V soutěži
synchronních dvojic reprezentovali ČR M. Pelc s A. Sültem, kteří obsadili 12. místo (83.400
b.). Na postup do finálové osmičky jim scházelo 1.800 b. K zachování naděje na postup na
OH 2016 mezi 16 startujících jednotlivců bude zapotřebí známky mezi 103,00-105,00 b.,
k čemuž vede jen cesta zvýšení obtížnosti sestav.
Pro juniory bylo ME také kvalifikací na YOG 2014. Vzhledem ke kvalifikační kvótě 4 míst pro
zástupce evropského kontinentu, nebylo vzhledem k výkonnosti českých juniorů a juniorek
reálné uvažovat o postupu. Nejlepším českým juniorem byl L. Majer, který mezi 60 jednotlivci
obsadil 35. místo (85,210 b.). Pro umístění v první dvacítce je nutné zvýšit obtížnost a hlavně
čistotu provedení sestav. L. Majer společně s F. Handlem však postoupili v soutěži
synchronních dvojic z 11. místa (69.400 b.) do finále, kde obsadili výborné 5. místo (38.800
b.). V kategorii juniorek startovala D. Lichtágová v soutěži jednotlivkyň, kde v konkurenci 58
závodnic obsadila 38. místo (82.745 b.). Společně s K. Sikorovou startovala také v soutěži
synchronních dvojic, kde v konkurenci 22 dvojic obsadily se známkou 73.000 b. 12. místo.
Na postup do finále jim scházelo 1.400 b.
Z hlediska plnění výkonnostních cílů stanovených v plánech přípravy pro rok 2014 nebyly
splněny výkonnostní cíle pro soutěže jednotlivců, kde nikdo z reprezentantů nezaznamenal
umístění v 1. polovině startovního pole. Předpokládala se účast synchronní dvojice mužů ve
finále, tj. umístění do 8. místa. Naopak příjemným překvapením byla finálová účast
synchronní dvojice juniorů F. Handl / L. Majer. S ohledem na neúčast Z. Frydrychové
z důvodu zranění nebylo možné naplnit výkonnostní cíle stanovené pro ženy. Z důvodu její
neúčasti nebyl splněn ani cíl kvalifikovat se na Evropské hry 2015 v Baku. Tento cíl se
naopak podařilo splnit díky 12. místu synchronní dvojici M. Pelc / A. Sült, kteří tak pro ČR
vybojovali právo startu pro 2 závodníky v soutěži jednotlivců a 1 páru v soutěži synchronních
dvojic.
Podrobné výsledky na:
http://www.ueg.org/media/results/812/Final%20Book%20ECh%202014%20TRA%20def.pdf
6. Návrh rozdělení dotací MŠMT - Program IV (Údržba a provoz sportovních zařízení)
VV ČGF schválil návrh rozdělení dotace MŠMT pro rok 2014 v celkové výši 426.100,- Kč
mezi jednotlivé žadatele předložený M. Kalašovou, u něhož byly zachovány stejná kritéria
pro dělení jako v roce 2012 a 2013.
Úkol 2/3/2014 Zaslat registrovaným oddílům ČGF, kterým byla přiznána dotace MŠMT pro rok
2014 v rámci Programu IV, informaci o výši přidělené dotace a požádat je o
doplnění jejich žádosti za účelem uzavření smlouvy s ČGF o čerpání dotace.
Z: Kalašová
T: 30.6. 2014
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7. Návrh rozdělení dotací MŠMT - Program V
VV ČGF schválil návrh rozdělení dotace MŠMT registrovaným oddílům ČGF pro rok 2014
v celkové výši 1.726.250,- Kč předložený R. Slavíkem, u něhož byla zachována stejná
kritéria pro dělení jako v roce 2012 a 2013.
Úkol 3/3/2014 Zaslat registrovaným oddílům ČGF informace o výši jim přidělené dotace a
způsobu jejího využití a zúčtování.
Z: Kalašová, Slavík
T: 30.6. 2014
8. Příprava volební Valné hromady ČGF (14.9.2014)
Volební VH ČGF se uskuteční v Praze v neděli 14.9. 2014 od 10.30 hod v aule hlavní
budovy ČUS (Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6) za přítomnosti notáře. Pozvánka s materiály
bude zaslána registrovaným oddílům a zveřejněna na internetových stránkách ČGF
nejpozději dne 15.8. 2014.
VV ČGF navrhne delegátům stanovit pro nový VV ČGF jen dvouleté volební období tak, aby
mohl být na podzim 2016 zvolen nový VV ČGF se čtyřletým volebním obdobím, což by bylo v
souladu s platným zněním stávajících Stanov ČGF. Na základě rozhodnutí VV ČGF bude na
VH ČGF 2014 zachována pro volby do VV ČGF stávající struktura VV ČGF.
Úkol 4/3/2014 Připravit, rozeslat a uveřejnit na internetových stránkách ČGF pozvánku a
materiály pro volební VH ČGF 2014.
Z: Kalašová, Slavík
T: 15.8. 2014
Úkol 5/3/2014 Zaslat na sekretariát ČGF zprávy o činnosti VV a technických komisí za období
1.9. 2012 - 30.6. 2014.
Z: Slavík, předsedové TK
T: 30.7. 2014
Úkol 6/3/2014 Zpracovat návrh změn Stanov ČGF tak, aby byly souladu s novým zněním
Občanského zákoníku a vyhovovaly požadavkům MŠMT pro poskytování
státních dotací.
Z: Slavík
T: 15.7. 2014
9. Zprávy technických komisí
a/ Komise SCM a SpS (R. Řehořová)
Předsedkyně komise upozornila na skutečnost, že dosud nebyla rozdělena mezi oddíly
gymnastického aerobiku finanční částka ve výši 283.829,- Kč vyčleněná na činnost OSpS
gymnastického aerobiku pro rok 2014.
R. Slavík informovat přítomné, že ze strany předsedkyně TK AER bylo opětovně dne 15.6. 2014
zasláno bodové hodnocení výkonů závodnic zařazených do OSpS gymnastického aerobiku. Na
základě kontroly správnosti bodového hodnocení bude provedeno do 20.6. 2014 rozdělení
dotace ve výši 283.829,- Kč pro rok 2014 mezi OSpS gymnastického aerobiku zřízená při
klubech ASC Zlín, Sport Aerobic Liberec a Pro Fitness Praha.
b/ Sportovní gymnastika žen (M. Musil)
•

Mezistátní utkáni CZE-AUT-ISR-POL ve sportovní gymnastice juniorek a žen, 15.4. 2014
V soutěži juniorek zvítězila naše děvčata o 4,650 b. před rakouským týmem a týmem
Izraele. Polky byly čtvrté se ztrátou 0,350 b. na třetí Izraelky. České juniorky ovládly
všechna nářadí a zcela zaslouženě zvítězily. Češky startovaly ve složení: V. Cenková,
B. Fišerová, J. Hájková, M. Nevrklová a R. Majerechová. Závod družstev se hodnotil dle
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pravidel pro MEJ. Nejlepší ve víceboji byla V. Cenková, s výslednou známkou 48,950 b.
Druhou nejlepší závodnicí byla T. Feldon z Izraele (48,600 b.) a hned za ní, na třetí příčce,
J. Hájková, (47.650 b.). Svým výkonem příjemně překvapila M. Nevrklová, která se se
známkou 47,400 b. dělila o 4. místo s rakouskou závodnicí B. Frysak. R. Majerechovou opět
zradila kladina.
Výsledky: 1. CZE 145,850 b., 2. AUT 141,200 b., 3. ISR 138,050 b. 4. POL 137,700 b.
V soutěži žen zvítězily podle očekávání Polky, které zopakovaly skvělý výkon ze závodu
Austrian Team Open v Linci. Český výběr, který se představil ve složení P. Fialová, A. M.
Kányai, K. Pálešová, J. Šikulová a T. Ochynská, ztratil na vítězné Polky 7,050 b. Na 3. místě
byl tým Rakouska "A" a na 4. místě tým Rakouska "B". Naše závodnice držely s Polkami
krok na přeskoku a bradlech. Polky utekly našim závodnicím na kladině, kde zaznamenaly
naše ženy několik hrubých chyb, kterých se nevyvarovaly ani na prostných. Mezi
gymnastkami, které absolvovaly kompletní víceboj, byla nejlepší zkušená K. Pálešová s
výslednou známkou 52,950 b., která "zajela" závod bez hrubé chyby. O 2. místo se
dělila Rakušanka E. Hammerle s Polkou G. Janik se shodnou známkou 52,650 b.
Padesátibodovou hranici zdolala ještě A.M. Kányai (50,200 b.).
Výsledky: 1. POL 159,850 b., 2. CZE 152,800 b., 3. AUT A 150,950 b., 4. AUT B 142,950 b.
Podrobné výsledky na:
http://www.gymfed.cz/prilohy/000/037/vysledky_sgz_mu_brno_2014.pdf
•

Mistrovství ČR ve sportovní gymnastice kadetek, juniorek a žen, 31.5.-1.6. 2014, Brno
MČR se zúčastnilo celkem 50 závodnic (kadetky: 19, juniorky: 19, ženy: 12), které
reprezentovaly 9 oddílů. Oproti roku 2013 (27 kadetek) zaznamenán pokles počtů
startujících kadetek. V soutěži žen nadále dominují závodnice T.J. Sokol Brno I. V juniorské
kategorii je nyní patrná dominace závodnic pražských a ostravských klubů. Výrazný
výkonnostní vzestup je viditelný u závodnic TJ Bohemians Praha v kategorii juniorek a
kadetek. Po organizační stránce bylo zajištěno MČR ze strany pořadatelů velice dobře.
Z finále mužů a žen byl pořízen Českou televizí 30-ti minutový TV záznam vysílaný na ČT4
Sport. Z průběhu byl rovněž vysílán on-line přenos na internetových stránkách ČGF s ne
příliš pozitivními ohlasy.
Přehled Mistryň ČR 2014:
Mistryně ČR - kadetky (povinný program): S. Hálová (T.J. Sokol Kampa Praha)
Mistryně ČR - kadetky (volný program): V. Šebáková (TJ Bohemians Praha)
Mistryně ČR - juniorky (víceboj):
Mistryně ČR - juniorky (přeskok):
Mistryně ČR - juniorky (bradla):
Mistryně ČR - juniorky (kladina):
Mistryně ČR - juniorky (prostná):

V. Cenková (T.J. Sokol Moravská Ostrava I)
A. Holasová (TJ Bohemians Praha)
V. Cenková (T.J. Sokol Moravská Ostrava I)
J. Hájková (TJ Bohemians Praha)
V. Cenková (T.J. Sokol Moravská Ostrava I)

Mistryně ČR - ženy (víceboj):
Mistryně ČR - ženy (přeskok):
Mistryně ČR - ženy (bradla):
Mistryně ČR - ženy (kladina):
Mistryně ČR - ženy (prostná):

K. Pálešová
J. Šikulová
A.M. Kányai
K. Pálešová
K. Pálešová
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(T.J. Sokol Brno I)
(T.J. Sokol Brno I)
(T.J. Sokol Brno I)
(T.J. Sokol Brno I)
(T.J. Sokol Brno I)

Oddíl / Klub
T.J. Sokol Brno I
TJ Bohemians Praha
T.J. Sokol Mor. Ostrava
T.J. Sokol Kampa
GK Vítkovice
AC Sparta Praha

1. místo
5
3
3
1

2. místo
4
5
2
1

3. místo
4
3
2
2
1

Podrobné výsledky na:
http://www.gymfed.cz/96-mistrovstvi-cr-2014-mt-sg-muzi-zeny-31-5-1-6-brno.html
• Mistrovství ČR ve sportovní gymnastice jednotlivkyň, 7.-8.6. 2014, Brno
MČR ve sportovní gymnastice žen výkonnostních stupňů se uskutečnilo opět v Brně týden po
MČR kadetek, juniorek a žen. Po organizační stránce proběhlo i tyto MČR v Brně hladce.
V 5-ti výkonnostních kategoriích startovalo celkem 181 závodnic (st. žákyně: 56, žákyně „A“:
37, žákyně „B“: 44, juniorky „B“: 30, ženy „B“: 14) reprezentující 39 oddílů sportovní
gymnastiky žen. Nejslabší účast byla, jako již v posledních letech tradičně, v kategorii ženy
„B“. Nejúspěšnějšími oddíly, co se týče počtu získaných medailí, byly TJ Bohemians Praha,
T.J. Sokol Domažlice a T.J. Sokol Brno I.
Přehled Mistryň ČR 2014:
Mistryně ČR - starší žákyně:
Mistryně ČR - žákyně „A“:
Mistryně ČR - žákyně „B“:
Mistryně ČR - juniorky „B“:
Mistryně ČR - ženy „B“:
Oddíl / Klub
TJ Bohemians Praha
T.J. Sokol Domažlice
T.J. Sokol Brno I
GK Vítkovice
TJ Slovan Praha
T.J. Sokol Mor. Ostrava
T.J. Sokol Kampa
T.J. Sokol Kladno
TJ Spartak Sezimovo Ústí
TJ Merkur České Budějovice

R. Štroblíková (GK Vítkovice)
B. Trávníčková (T.J. Sokol Brno I)
A. Kmetíková (T.J. Sokol Domažlice)
L. Bezstarosti (TJ Bohemians Praha)
K. Opočenská (TJ Bohemians Praha)
1. místo
2
1
1
1

2. místo

3. místo

1
2
1
1
1
1
1
1
1

Podrobné výsledky na:
http://www.gymfed.cz/112-vysledky-mistrovstvi-ceske-republiky-vykonnostnich-stupnu-brno7-8-6-2014.html
•

Gym Festival Trnava, 7.-8.6. 2014, Trnava / SVK
Složení výpravy:
starší žákyně: A. Holasová, V. Šebáková, juniorky: R. Majerechová, J. Hájková,
ženy: T. Ochynská, trenér: J. Žifčák, rozhodčí: P. Kailová
V soutěži dvoučlenných družstev žákyň obsadila A. Holasová s V. Šebákovou 2. místo
(99.400 b.) za vítěznými ruskými žákyněmi (102.400 b.), před dalšími ruskými závodnicemi
na 3. místě (98.200 b.). A. Holasová obsadila ve víceboji jednotlivkyň výborné 2. místo
(50.750 b.) a V. Šebáková byla ve víceboji na 5. místě (48.650 b.)
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Ve společné soutěži juniorek a žen byla nejlepší českou závodnicí J. Hájková na 5. místě
(50.600 b.). T. Ochynská obsadila 7. místo (49.200 b.) a R. Majerechová 8. místo (48.350
b.). Vítězkou se stala dle očekávání A. Pavlova (55.400 b.), bývalá reprezentantka Ruska,
která nyní reprezentuje Ázerbájdžán.
Podrobné výsledky na:
http://www.gymfed.cz/prilohy/000/149/news140608_GymFestival2014_vysledky.pdf
•

Účast na MS ve sportovní gymnastice družstev žen, 3.-16.10. 2014, Nanning / CHN
M. Musil informoval o jednání TKŽ ohledně účastí českého družstva žen na MS 2014 ve
sportovní gymnastice v Číně. Jednání se uskutečnilo během MČR v Brně dne 31.5. 2014 za
účasti osobních trenérů a předsedy ČGF. TKŽ se dohodla na podmínkách, které musí být
splněny pro start českého družstva žen na MS 2014. M. Musil požádal VV ČGF o předběžný
souhlas se startem českého družstva žen na MS 2014 v Číně za předpokladu splnění
podmínek odsouhlasených TKŽ.
VV ČGF vyslovil předběžný souhlas se startem českého družstva ve sportovní gymnastice
žen na MS 2014 v Číně za předpokladu splnění podmínek stanovených TKŽ. Konečné
rozhodnutí o účasti nebo neúčasti českého družstva žen na MS 2014 v Číně ponechává na
TKŽ.
c/ Sportovní gymnastika mužů (V. Kocián)

•

Mezistátní utkáni CZE-AUT-POL ve sportovní gymnastice juniorů, 10.5. 2014, Praha
Na Dlabačově se představily týden před MEJ v Sofii juniorské týmy Polska, Rakouska a
České republiky. Tradiční účastník Německo svou účast zrušilo. Dle očekávání o prvenství
bojovali Rakušané s Poláky. Více než desetibodový náskok Rakušanů před Poláky však byl
nečekaný. Rakouští junioři zaujali jak obtížností sestav, tak dynamikou a čistotou jejich
provedení. Čeští junioři dle očekávání obsadili třetí příčku s více než šestibodovou ztrátou
za druhými Poláky. Naši junioři drželi krok se svými soupeři jen na bradlech a prostných,
kde byli nejlepším týmem. Tradičně našim nejhorším nářadím byl kůň našíř.
V jednotlivcích byl nejlepším závodníkem rakouský závodník V. Höck (78,400 b.). Stříbrný
byl jeho reprezentační kolega F. Braitsch (78,200 b) a třetím nejlepším vícebojařem byl náš
O. Janeczko (77,150 b.). Janeczka je potřeba pochválit za soustředěný výkon. Velice dobrý
výkon předvedl teprve čtrnáctiletý D. Ponížil z Prostějova (73,600 b.). Na stejné úrovni
zacvičil S. Solovjev, závodník SK Hradčany Praha, čerstvý držitel českého občanství, což
mu umožnilo reprezentovat ČR na MEJ v Sofii. Stabilní výkon předvedl F. Černý. Špatný
výkon nepředvedl ani M. Fiala (T.J. Sokol Brno I). Bojoval, ale vzhledem k potřebám týmu
na MEJ mu zůstal v rukou "černý Petr" a do Sofie se nepodívá. Zklamáním byl výkon M.
Růžka, který měl v Sofii bojovat o postup na YOG 2014 v Číně, kam se kvalifikuje 18
nejlepších evropských juniorů r.n. 1997-1998. Nezačal dobře už na prvním nářadí, kterým
byla bradla. Na hrazdě pokazil co se dalo. Zaznamenal 4i pády a výsledná známka od
rozhodčích 8,00 b. byla ještě milosrdná. Na prostných se však vzchopil a závod dokončil
bez dalších hrubých chyb, ale rozhodně nepřesvědčil.
Podrobné výsledky na:
http://www.gymfed.cz/88-vysledky-mezistatni-utkani-junioru-cze-aut-pol.html
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•

Liga ve sportovní gymnastice družstev mužů - 1. kolo, 11.5. 2014, Praha
1. kolo I. ligy družstev mužů a II. ligy družstev mužů, pojmenované nově jako Liga mládeže,
proběhlo v tělocvičně SK Hradčany Praha v neděli 11.5. 2014 v odpoledních hodinách, den
po MUJ CZE-AUT-POL. Premiérové Ligy mládeže se zúčastnilo celkem 6 oddílů, u nichž
jsou zřízena SpS s výjimkou GK Šumperk, které nebylo schopné postavit min. 3-členné
družstvo. V soutěži I. ligy se v 1. kole představilo 5 družstev.
Výsledky - Liga mládeže:
1. T.J. Sokol Brno I 205.45 b., 2. TJ Prostějov 196.10 b., 3. SK Hradčany Praha 193.60 b.,
4. T.J. Sokol Kolín 165.40 b., 5. T.J. Sokol Zlín 161.55 b., 6. T.J. Sokol Vršovice 131.50 b.
Výsledky - I. Liga:
1. T.J. Sokol Vršovice 209.80 b., 2. T.J. Sokol Poděbrady 207.00 b.,
3. T.J. Sokol Kolín 197.90 b, 4. SK Hradčany Praha 197.15 b., 5. T.J. Sokol Brno I 195.85 b.
V dopoledních hodinách se uskutečnilo utkání Extraligy SK Hradčany Praha - T.J. Sokol
Kolín, které bylo prvním utkáním hodnoceným podle nových pravidel pro soutěže Extraligy,
kdy proti sobě na nářadí nastupují 2 závodníci. Divácky se jeví tento model Extraligy jako
atraktivní, ale je zapotřebí věnovat větší pozornost prezentaci výsledků tak, aby měl divák
okamžitý přehled o stavu utkání. Tento model je vhodný pro on-line přenos.
Podrobné výsledky na:
http://gymnastika.cstv.cz/page/10682.liga-druszstev-extraliga-i-liga-ii-liga/

•

Mistrovství ČR ve sportovní gymnastice kadetů, juniorů a mužů, 31.5.-1.6. 2014, Brno
MČR se zúčastnilo celkem 36 závodníků (kadeti: 10, junioři: 11, muži: 15), kteří
reprezentovali 8 oddílů. Z počtu oddílů lze vyvodit, že sportovní gymnastice mužů na té
nejvyšší a reprezentační úrovni se věnuje velice úzká skupina oddílů. Z výsledků je patrná
zřetelná převaha SK Hradčany Praha, která by byla ještě větší, nebýt nešťastného zranění
M. Konečného ve finále hned na prvním nářadí, kterými byla prostná. Poprvé se na MČR
představili také kadeti, kteří závodili společně s kadetkami. Start kadetů na společném MČR
s kadetkami je zcela určitě přínosem. V budoucnu je však třeba věnovat větší pozornost
přípravě organizace společného závodu mužských a ženských složek. Jinak bylo MČR
v Brně zvládnuto ze strany pořadatelů velice dobře. Z finálových soutěží mužů a žen na
jednotlivých nářadích byl pořízen Českou televizí 30-ti minutový TV záznam, který je možné
shlédnout na internetových stránkách České televize:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10162155147-gymnastika/314297371105101-m-cr2014/

Přehled Mistrů ČR 2014:
Mistr ČR - kadeti (víceboj):

D. Ponížil (TJ Prostějov)

Mistr ČR - junioři (víceboj):
Mistr ČR - junioři (prostná):
Mistr ČR - junioři (kůň našíř):
Mistr ČR - junioři (kruhy):
Mistr ČR - junioři (přeskok):
Mistr ČR - junioři (bradla):
Mistr ČR - junioři (hrazda):

S. Solovjev (SK Hradčany Praha)
S. Solovjev (SK Hradčany Praha)
S. Solovjev (SK Hradčany Praha)
O. Janeczko (TJ TŽ Třinec)
S. Solovjev (SK Hradčany Praha)
S. Solovjev (SK Hradčany Praha)
M. Růžek (SK Hradčany Praha)

Zapsal: Slavík
V Praze 18.6. 2014
- 12 -

Mistr ČR - muži (víceboj):
Mistr ČR - muži (prostná):
Mistr ČR - muži (kůň našíř):
Mistr ČR - muži (kruhy):
Mistr ČR - muži (přeskok):
Mistr ČR - muži (bradla):
Mistr ČR - muži (hrazda):
Oddíl / Klub
SK Hradčany Praha
T.J. Sokol Kolín
T.J. Sokol Brno I
TJ TŽ Třinec
TJ Prostějov
T.J. Sokol Pha-Vršovice
T.J. Sokol Zlín

M. Konečný (SK Hradčany Praha)
D. Radovesnický (T.J. Sokol Kolín)
R. Bráblík (T.J. Sokol Brno I)
A. Hasa (SK Hradčany Praha)
D. Radovesnický (T.J. Sokol Kolín)
D. Radovesnický (T.J. Sokol Kolín)
D. Radovesnický (T.J. Sokol Kolín)
1. místo
8
4
1
1
1

2. místo
6
3
3
3

3. místo
4
1
2
1
1
3
3

Podrobné výsledky na:
http://www.gymfed.cz/96-mistrovstvi-cr-2014-mt-sg-muzi-zeny-31-5-1-6-brno.html
• Mistrovství ČR ve sportovní gymnastice jednotlivců a družstev, 14.6. 2014, Brno
Na MČR startovalo celkem 164 závodníků (nejml. žáci: 73, ml. žáci: 49, st. žáci: 37,
dorostenci: 5) z 29-ti oddílů.Potěšující je účast 3 nových oddílů na MČR (SG T. Havířov, SK
UP Olomouc, T.J. Sokol Kladno). Varovná je účast pouhých 5-ti dorostenců !!! Výsledky
potvrdily velice dobrou práci s mládeží v SK Hradčany Praha. Nadějné jsou i výsledky
závodníků T.J. Sokol Brno I ve vyšších výkonnostních kategoriích. Po organizační stránce
proběhlo MČR bez větších problému.
Přehled Mistrů ČR 2014:
Mistr ČR - nejmladší žáci (družstva):
Mistr ČR - nejmladší žáci (jednotlivci):

T.J. Sokol Zlín
J. Vachutka (T.J. Sokol Šternberk)

Mistr ČR - mladší žáci (družstva):
Mistr ČR - mladší žáci (jednotlivci):

SK Hradčany Praha
F. Marghold (T.J.Sokol Šternberk)

Mistr ČR - starší žáci (družstva):
Mistr ČR - starší. žáci (jednotlivci):

T.J. Sokol Brno I
V. Šácha (T.J. Sokol Brno I)

Mistr ČR - dorostenci (jednotlivci):

V. Mikušek (T.J. Sokol Poděbrady)

Oddíl / Klub
T.J. Sokol Brno I
T.J. Sokol Šternberk
SK Hradčany Praha
T.J. Sokol Zlín
T.J. Sokol Poděbrady
GK Šumperk
T.J. Sokol Pha-Vršovice
T.J. Sokol Bučovice
KSG Mor. Slavie Brno
T.J. Sokol Kolín
T.J. Sokol Plzeň I
Zapsal: Slavík
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1. místo
2
2
1
1
1

2. místo
1

3. místo

4
1

1

1
2
1
1
1
1
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Podrobné výsledky na:
http://www.gymfed.cz/prilohy/000/153/M%C4%8CR_14.pdf
•

Účast na MS ve sportovní gymnastice družstev mužů, 3.-16.10. 2014, Nanning /CHN
V. Kocián informoval VV ČGF o rozhodnutí nezúčastnit se MS 2014 ve sportovní
gymnastice družstev mužů v Číně, a to především s ohledem na finanční náročnost a
stávající výkonnost potencionálních členů družstva mužů, zranění M. Konečného a
rozhodnutí D. Radovesnického doléčit vleklé a dlouhodobé bolesti zad.
VV ČGF bere rozhodnutí TKM o neúčasti družstva sportovní gymnastiky a jednotlivců na
MS 2014 v Číně na vědomí.

d/ Metodická komise (J. Chrudimský)
• Projekt Gymnastika do škol
J. Chrudimský informoval o stavu projektu „Gymnastika do škol“, který je připravován ve
spolupráci s firmou JIPAST, a.s. Během letních měsíců by měl být dokončen M. Zítkem a J.
Chrudimským metodický materiál, jenž by měl být součástí gymnastické sady projektu.
•

FIG Academy 2015
J. Chrudimský doporučil VV ČGF zvážit možnost pořádání trenérského kurzu v rámci FIG
Academy v roce 2015.

e/ Všeobecná gymnastika (J. Bučko)
• Technický řád TeamGym Prospect Cup 2014-2015
J. Bučko požádal členy VV ČGF o vyslovení souhlasu se zněním Technického řádu série
závodů Českého poháru „TeamGym Prospect Cup“ pro období 2014-2015, který obdrželi
členové VV v tištěné podobě.
VV ČGF odsouhlasil znění Technického řádu série závodů Českého poháru „TeamGym
Prospect Cup“ pro období 2014-2015 s platností od 1.6. 2014. Zároveň požádal sekretariát
ČGF o provedení korektury a jeho zveřejnění na internetové stránce ČGF.
Úkol 7/3/2014 Zveřejnit Technický řád TeamGym Prospect Cup 2014-2015 na internetových
stránkách ČGF.
Z: Vojáčková, Slavík
T: 20.6. 2014
•

Výsledky Českého poháru TeamGym Prospect Cup 2012-2014
J. Bučko informoval o rozhodnutí Komise VG, kterým na své schůzi dne 17.6. 2014 zamítla
návrh Subkomise TeamGym nevyplatit v kategorii Junior IV družstvu TJ Bohemians Praha
finanční odměnu ve výši 5.000,- Kč pro nedodržení podmínky účasti na minimálně 5-ti
soutěžích, která je uvedená v Technickém řádu Českého poháru Prospect Cup platném pro
období 2012-2014. Komise VG naopak navrhla TJ Bohemians Praha finanční odměnu
vyplatit vzhledem k tomu, že není jiný tým v pořadí za ním, který by splňoval podmínky
Technického řádu platného pro období 2012-2014.
VV ČGF bere rozhodnutí Komise VG ve věci vyplacení finanční odměny družstvu TJ
Bohemians Praha za 3. místo v kategorii Junior IV Českého poháru Prospekt Cup 2012-2014
na vědomí.

Zapsal: Slavík
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• Brněnský pohár, 14.6. 2014, Brno
KSG Mor. Slavie Brno pořádal již 17. ročník Brněnského poháru v teamgymu. Závodu ve 4
kategoriích se zúčastnilo celkem 21 družstev. Brněnský pohár byl současně prvním
závodem Českého poháru 2014-2015.
Podrobné výsledky na: http://www.gymfed.cz/prilohy/000/154/BP_2014_vysledky.pdf
• Informace o startech reprezentačních výběrů ČR TeamGym v zahraničí
J. Bučko informoval o startech reprezentačního družstva juniorek a žen na mezinárodním
závodě „TeamGym Berlin Cup“ (31.5. 2014, Berlín / GER) a závodu „International
TeamGym Cup“ (7.6. 2014, Cesenatico / ITA). Na obou závodech měla česká družstva
nejlepší pódiové skladby. Naopak zaostávají za ostatními na tumblingu a trampolíně, a to
především z důvodu velkého množství pádů. Např. na závodě v Itálii zaznamenaly ženy
celkem 14 pádů a juniorky 7 pádů.
Podrobné výsledky na:
http://www.gymfed.cz/134-teamgym-cup-berlin-2014-vysledky.html
http://www.gymfed.cz/162-uspech-ceske-reprezentace-v-cesenaticu.html
•

TeamGym - rezignační dopis členek reprezentačního družstva žen
J. Bučko informoval VV ČGF o dopisu 10-ti členek reprezentačního družstva žen, kterým
oznámily ukončení své reprezentační činnosti. J. Bučko navrhl iniciovat schůzku s členkami
reprezentačního družstva, která by se uskutečnila 21.6. 2014 v sídle KSG Moravská Slavie
Brno za účasti reprezentačního trenéra M. Miškovice a jeho asistentů. Požádal rovněž o
účast předsedy ČGF.
VV ČGF souhlasí s návrhem předsedy Komise VG iniciovat společnou schůzku za účasti
předsedy ČGF, na které by se projednaly důvody rezignace reprezentantek na členství
v reprezentačním družstvu žen a možnosti řešení vzniklé situace včetně stažení rezignace.

•

Hodnocení Mistrovství ČR TeamGym a TeamGym Junior, 3.-4.5. 2014, Ostrava
Na MČR startovalo celkem 36 družstev (Junior I: 9, Junior II: 13, Junior III: 5, Junior IV: 2,
Senior: 4, Trio: 3 ). MČR bylo vypsáno jako MČR s mezinárodní účasti a bylo zařazeno mezi
sérii závodů International TeamGym Club Cup 2014. Bohužel se však žádné družstvo ani
trio ze zahraničí MČR v Ostravě nezúčastnilo. Po organizační stránce proběhlo MČR
pořádané ve sportovní hale TJ Ostrava na ul. Varenská bez výraznějších problémů.
Z průběhu MČR byl pořizován on-line přenos na internetových stránkách ČGF.
Mistři ČR:
TeamGym Junior I:
Teamgym Junior II:
TeamGym Junior III:
TeamGym Junior IV - ženy:
TeamGym Senior - mix:
TeamGym Senior - ženy:
TeamGym Trio:

KSG Moravská Slavie Brno
T.J. Sokol Příbram
TJ VP Frýdek-Místek
T.J. Sokol Příbram
T.J. Sokol Příbram
KSG Moravská Slavie Brno
Gym Club Třebíč

Podrobné výsledky na:
http://www.gymfed.cz/prilohy/000/076/vysledky_tg_2014_ostrava.pdf
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•

Eurogym 2016
Z. Vojáčková a R. Slavík informovali VV ČGF o průběhu návštěvy M.H. Tesdal a I. Isys,
členek TK VG UEG, v Českých Budějovicích, dějišti akce Eurogym 2016. Společně
s předsedou organizačního výboru K. Coufalem navštívili vytipovaná místa ve městě
určená pro veřejná vystoupení, areál výstaviště, kde bude probíhat hlavní část a většina
workshopů. Byly navštíveny také koleje a menza Jihočeské univerzity, multifunkční městská
sportovní hala, kde by měl proběhnout závěrečný ceremoniál včetně „Gala show“, plavecký
areál, sokolský stadion, hala pro míčové sporty, rekreační středisko ČASPV v Doubí a
centrum adrenalinových sportů v Hluboké nad Vltavou. S členkami TK VG UEG byly
diskutovány otázky zajištění stravování, ubytování a dopravy účastníků akce, složení
organizačního výboru a program workshopů.

•

Žádost Komise VG o zřízení Subkomise všeobecné moderní gymnastiky
J. Bučko požádal jménem Komise VG členy VV ČGF o přijetí skupiny oddílů moderní
gymnastiky, které se věnují pohybovým skladbám tzv. linie „B“. Skupina by pracovala jako
Subkomise všeobecné moderní gymnastiky v rámci Komise VG ČGF.
VV ČGF po diskusi rozhodl odložit rozhodnutí o přijetí skupiny oddílů všeobecné moderní
gymnastiky do ČGF na září 2014 po volební VH ČGF a to i s ohledem na VH ČSMG, která
se má uskutečnit také v září 2014. VV ČGF pověřil předsedu ČGF jednáním v této záležitosti
s vedením ČSMG.

f/ Skoky na trampolíně (V. Zeman)
• Závody Českého poháru a Žákovského poháru 2014
Od začátku roku se uskutečnily již 3 závody Českého a Žákovského poháru, ze kterých jsou
pořizovány ve spolupráci s Českou televizí 30-ti minutové TV záznamy vysílané na ČT4 Sport.
Všechny TV záznamy je možné shlédnout na internetových stránkách České televize:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10162155147-gymnastika/
V průběžném hodnocení Českého poháru 2014 vede I. Krönerová (T.J. Sokol Olomouc) a
N. Ashhab (T.J. Sokol Kampa) a v synchronních dvojicích pár K. Dolejšová / E. Rozkovcová
(Trampolíny Liberec) a pár N. Ashhab / K. Bäumelt (T.J. Sokol Kampa / Trampolíny Liberec).
V průběžném hodnocení Žákovského poháru 2014 vede L. Bulanderová (SK GT Litoměřice) a
D. Doležal (Trampolíny Liberec) a v synchronních dvojicích pár K. Hrabánková / A. Pretlová
(T.J. Sokol Kampa).
- 1. závod, 5.4. 2014, Dolní Bečva
Výsledky na: http://www.trampolinescore.com/print/results/48?categrory=0&r_type=1
- 2. závod, 10.5. 2014, Odolena Voda
Výsledky na: http://www.trampolinescore.com/pdf/complet-results/50
- 3. závod, 24.5. 2014, Praha-Žižkov
Výsledky na: http://www.trampolinescore.com/pdf/complet-results/53
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• Český závod věkových skupin (ČZVS), 31.5. 2014, Praha,
ČZVS byl pořádán oddílem skoků na trampolíně T.J. Sokol Kampa Praha v prostorách
Tyršova domu. Závodu v 5-ti věkových kategoriích se zúčastnilo 21 závodníků a 55
závodnic (9-10 let: 14, 11-12 let: 33, 13-14 let: 14, 15-16let: 9, 17-18 let: 6).
Oddíl / Klub
T.J. Sokol Kampa
SK GT Litoměřice
T.J. Sokol Olomouc
TJ Aero Odolena Voda
TJ Rožnov P. R.
T.J. Sokol Žižkov I
T.J. Sokol Dvůr Králové

1. místo
5
4
4
2
1
1

2. místo
3
6
2
2
2
1

3. místo
2
3
3
1
3
2

Podrobné výsledky na: http://www.trampolinescore.com/pdf/complet-results/54
• Utkání Hesensko - ČR, 14.6. 2014, Frankfurt nad Mohanem / GER
Složení výpravy:
žákyně - M. Bendová, L. Bulanderová, M. Ježková, žáci: D. Doležal, D. Hruda, A. Michalko
juniorky: K. Dolejšová, D. Lichtágová, K. Ulbrichtová, junioři: F. Handl, L. Majer, L. Riedl
trenéři: P. Dufek, M. Šefrová, rozhodčí: B. Michalková, M. Růžičková,
ved výpravy: V. Zeman
V tradičním utkání tříčlenných družstev žáků, žákyň (11-14 let), juniorů a juniorek (15-18 let)
celkově zvítězil výběr Hesenska. Čeští trampolinisté byli lepší jen v kategorii juniorek.
Podrobné výsledky na: http://trampoliny.cstv.cz/vyslweb.asp?zavod=201410
• Nominace - Závod Světového poháru a Nissen Cup , 27.-28.6. 2014, Arosa /SUI
V. Zeman předložil VV ČGF ke schválení návrh nominace:
Závod SP: M. Pelc (J+SY), A. Sült (J+SY), Nissen Cup: L. Majer (J)
trenér: J. Topič, rozhodčí: L. Kelnar
VV ČGF souhlasí s návrhem nominace na závod SP a mezinárodní závod Nissen Cup
předložený předsedou TK TRA.
• Mistrovství ČR juniorů a seniorů ve skocích na trampolíně, 21.6. 2014, Praha-Žižkov
Pořadatelem letošního MČR bude oddíl skoků na trampolíně T.J. Sokol Žižkov I. Ke startu je
přihlášeno celkem 19 závodníků (7 juniorů + 12 mužů) a 31 závodnic (12 juniorek + 19 žen)
zastupující všech 8 registrovaných oddílů ČGF provozujících skoky na trampolíně.
• Mezinárodní závod přátelství, 27.9. 2014, Jablonec nad Nisou
Letos se uskuteční již 42. ročník Mezinárodního závodu přátelství ve skocích na trampolíně
žáků, žákyň, juniorů, juniorek, mužů a žen, který je určen jak reprezentačním výběrům, tak
klubům. Závod je zařazen v kalendáři FIG. Ke dni 15.6. 2014 zaslaly předběžné přihlášky
kluby z 11-ti zemí (AUT, CZE, FRA, GBR, GER, HUN, ISR, POL, SLO, SUI,
SWE).Významným sponzorem letošního závodu bude výrobce certifikovaných trampolín
EUROTRAMP, který na závod zapůjčí nové trampolíny včetně zajištění bezplatné dopravy.
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10. Termínová listina 2015
13.-19.4. 2015

ME ve sportovní gymnastice mužů a žen ( ??? / FRA)

25.-26.4. 2015

MČR TeamGym a TeamGym Junior

30.-31.5. 2015

MČR ve sportovní gymnastice a skocích na trampolíně
(kadeti, kadetky, junioři, juniorky, muži a ženy)

6.6. 2015

MČR ve sportovní gymnastice jednotlivců a družstev
(nejml., ml. a st. žáci, dorostenci)

6.-7.6. 2015

Gym Festival Trnava

12.-28.6. 2015

EVROPSKÉ HRY (Baku / AZE)
(sportovní gymnastika mužů a žen, skoky na trampolíně, aerobik)

13.-14.6. 2015

MČR ve sportovní gymnastice žen výkonnostních stupňů
(žákyně B, st. žákyně, žákyně A, juniorky B, ženy B)

23.9-4.10. 2015

ME v akrobatické gymnastice (Riesa / GER)

10.-11.10. 2015

MČR v aerobiku

24.10.-2.11. 2015 MS ve sportovní gymnastice mužů a žen (Glasgow / GBR)
7.11. 2015

Závod OH nadějí ve sportovní gymnastice mužů a žen (Liberec)

16.-22.11. 2015

ME v aerobiku (??? / ???)

25.-28.11. 2015

MS ve skocích na trampolíně (Odense / DEN)

27.-28.11. 2015

Kongres UEG (Bratislava / SVK)

28.-29.11. 2015

Liga družstev ve sportovní gymnastice žen

11. Různé
•

Nominace MS v gymnastickém aerobiku, 21.-30.6. 2014, Cancún / MEX
Z důvodu nepřítomnosti předsedkyně TK AER požádal R. Slavík přítomné členy VV ČGF o
souhlas s návrhem nominace na MS 2014:
Juniorky (AG2):
IW1: T. Pekárková, IW2: B. Karlíková, TR1: M. Nedbálková, T. Pekárková, B. Trombíková,
TR2: B. Dvořáková, M. Fléglová, A. Chlumská, GR: K. Bielená, B. Karlíková,
M. Nedbálková, T. Pekárková, B. Trombíková
Seniorky (SEN):
IW1: M. Geržová, IW2: K. Bernátová, TR: M. Geržová, K. Hortová, L. Vidláková
trenéři: H. Niklová, B. Svatošová, fyzioterapeutka: Z. Pekárková, rozhodčí: A. Višňová
VV ČGF souhlasí s předloženým návrhem nominace na MS 2014 v gymnastickém aerobiku.

Zapsal: Slavík
V Praze 18.6. 2014
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•

Stížnost na jednání TK AER ve věci nominace na MS 2014 v gymnastickém aerobiku
R. Slavík informoval členy VV ČGF o jednáních s členkami TK AER a p. Bieleným
souvisejícími s řešením jeho stížnosti ve věci nominace resp. složení skupiny kategorie AG2
na MS 2014 v gymnastickém aerobiku, kterou zaslal dne 23.5. 2014 prostřednictvím
elektronické pošty předsedovi ČGF, předsedovi RK ČGF, některým členům VV ČGF a na
sekretariát ČGF.
Na základě prostudování Plánu přípravy reprezentačních družstev juniorek a seniorek
v gymnastickém aerobiku pro rok 2014, výsledků nominačních závodů pro účast na MS
2014 a na základě osobní schůzky s p. Bieleným a telefonických rozhovorech s předsedkyní
TK AER A. Višňovou, trenérkou juniorské reprezentace B. Svatošovou a osobní trenérkou
K. Bielené a trenérkou seniorské reprezentace M. Muchovou došlo k následující úpravě
nominace skupiny v kategorii AG 2: K. Bielená, B. Karlíková, M. Nedbálková, T. Pekárková,
B. Trombíková.
.
Tato změna v nominaci po uzávěrce jmenovitých přihlášek na MS 2014 byla akceptována
rovněž ze strany FIG.
VV ČGF vzal na vědomí zprávu předsedy ČGF o vyřešení stížnosti p. Bieleného na jednání
TK AER ve věci nominace skupiny v kategorii AG2 na MS 2014 v gymnastickém aerobiku.

•

Světová Gymnaestráda 2015 - národní odpoledne
M. Kalašová navrhla účast skupiny akrobatické gymnastiky v rámci komponovaného
národního odpoledne. Otázkou je financování jejich účasti. Požádala členy VV ČGF o
stanovisko k případné účastí skupiny akrobatické gymnastiky a výši případného finančního
příspěvku ze strany ČGF.
VV ČGF vyjádřil souhlas s účastí skupiny akrobatické gymnastiky na Světové
Gymnaestrádě 2015 a schválil finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč/os., max. však
100.000,- Kč.

• Přebor Jihomoravského kraje ve sportovní gymnastice mužů - jaro 2014
R. Slavík informoval členy VV ČGF o problému, který se týká pořádání Přeboru
Jihomoravského kraje ve sportovní gymnastice mužů, který se měl uskutečnit dle tvrzení
KSK Jihomoravského kraje dne 17.5. 2014 v Brně. Kontrolou bylo zjištěno, že ve stejném
termínu a na stejném místě se konal celostátní Přebor ČOS ve sportovní gymnastice mužů
a že výsledky Přeboru Jihomoravského kraje byly „vypreparovány“ z výsledků Přeboru ČOS.
Přebor ČOS byl sice vypsán jako otevřený závod i pro oddíly a kluby, které nejsou členy
ČOS, vedení KSK Jihomoravského kraje ale opomnělo informovat všechny oddíly sportovní
gymnastiky mužů v Jihomoravském kraji o skutečnosti, že otevřený Přebor ČOS je zároveň
krajským přeborem, který je dle platného Závodního programu ČGF sportovní gymnastiky
mužů kvalifikačním závodem pro start na MČR. Těmto neinformovaným oddílům, které se
Přeboru ČOS nezúčastnily, by tak bylo znemožněno zúčastnit se MČR.
VV ČGF rozhodl o nezapočítání jihomoravských účastníků celostátního Přeboru ČOS ve
sportovní gymnastice mužů (17.5.2014, Brno) mezi počty účastníků Přeborů
Jihomoravského kraje, které jsou používaný pro výpočet dotace KSK pro rok 2015. VV
ČGF rozhodl, že je nepřípustné, aby byly někdy v budoucnu opětovně krajské přebory ČGF
pořádány jako součást celostátních Přeborů ČOS.

Zapsal: Slavík
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• FIG - nominace českých rozhodčích
Z. Vojáčková informovala o nominacích FIG na MS 2014, YOG 2014 a Asijských her 2014:
H. Liškářová - MS 2014 ve sportovní gymnastice mužů a žen
V. Kocián - MS 2014 ve sportovní gymnastice mužů a žen
M. Uhlíř - YOG 2014 - sportovní gymnastika mužů - 1. náhradník
J. Topič - YOG 2014 - skoky na trampolíně
R. Hanáček - Asijské hry 2014 - skoky na trampolíně
• Informace o úmrtí osobností české sportovní gymnastiky
M. Kalašová informovala o úmrtí významných osobností české a československé sportovní
gymnastiky:
Dne 8.6. 2014 ve věku nedožitých 85 let zemřel Vladimír Prorok, osobní trenér Věry
Čáslavské a dlouholetý reprezentační trenér družstva žen, který se významnou měrou
podílel na úspěších československé sportovní gymnastiky v šedesátých letech 20. století.
V květnu 2014 zemřel ve Švýcarsku ve věku nedožitých 86 let Luděk Martschini. Původem
český sportovní gymnasta, který působil jako trenér žen v Litvínově. Po roce 1968 emigroval
do Švýcarska, kde připravoval reprezentační družstvo žen.
Koncem května 2014 zemřel v 92 letech také Drahomír Čermák, dlouholetý trenér sportovní
gymnastiky mužů, který působil v Hradci Králové.

Příští schůze VV ČGF se uskuteční ve středu 3.9. 2014 od 11.30 hod.
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