
Zapsal: Slavík                                     
V Praze 5.4. 2014    

1 

Č E S K Á   G Y M N A S T I C K Á   F E D E R A C E 

160 17  Praha 6, Zátopkova 100/2  p.o. box 40, tel./fax 242 429 260 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Z á p i s    č. 1/2014 
ze  schůze  VV ČGF  ze dne 5. února 2014 

Přítomni:   Bučko, Chrudimský, Kocián, Musil, Řehořová, Slavík, Višňová, Zeman 

Sekretariát:  Kalašová, Sarichev, Vojáčková 

Hosté:  Řádek (KRK)  

1.  Schválení programu jednání a zápisu ze sch ůze VV ČGF č.11/2013 
 
Text Zápisu ze schůze VV ČGF č. 11/2013 byl opraven a upraven dle připomínek členů VV ČGF. 
Program schůze VV ČGF č.1/2014 byl doplněn o bod „Zprávy technických komisí“. 
 
Kontrola úkol ů 

 
       Úkol 9/9/2012  Vypracovat plán propagace ČGF, její  popularizace  a  zvýšení  členské                            

základny a koncepci financování činnosti ČGF po roce 2013. 
                           Z: Slavík, Himmelová      T: 15.9. 2013  
 Úkol spln ěn       T: 30.1. 2014 

 
Plán propagace ČGF, její popularizace a zvýšení členské základny a koncepce 
financování činnosti ČGF po roce 2013 bude zaslán členům VV ČGF 
k připomínkování prostřednictvím elektronické pošty. 
 

Úkol 3/7/2013 Zpracovat novelizaci platného Soutěžního řádu ČGF.  
            Z: Slavík, Řehořová, Vojáčková    T: 30.9. 2013 
                                Úkol trvá       T: 15.3. 2014 

                           Připomínky ke znění platného Soutěžního řádu zaslal předseda TKM V. Kocián a 
předseda Metodické komise J. Chrudimský. 

 
  Úkol 8/9/2013 Stanovit hodnoty pro splnění výkonnostních stupňů (VS). 
 Z: předsedové TKM, TK AER a TK TRA   T: 20.11. 2013 

            Úkol zrušen (viz Úkol 1/1/2014)        
  

  Úkol 9/9/2013 Stanovit způsob udělování a evidování výkonnostních stupňů (VS). 
 Z: předsedové TKM, TKŽ. TK AER a TK TRA  T: 20.11. 2013 

                                Úkol zrušen (viz Úk ol 1/1/2014)        
 

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 
 
Úkol  3/10/2013  Zpracovat písemný návrh změny Kvalifikačního řádu ČGF týkající se kvalifikace a 

školení rozhodčích TeamGym.  
 Z: Bučko, Miškovic, Vojáčková    T: 9.12. 2013 

 Úkol spln ěn       T: 5.1. 2013 
  
 VV ČGF schválil změny ve znění Kvalifikačního řádu ČGF týkající se 

kvalifikace rozhodčích teamgymu a délky platnosti kvalifikace rozhodčích 
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Úkol  1/11/2013 Zaslat FIG žádost P. Fialové o finanční podporu v rámci programu „FIG 
Scholarship 2014“.  

           Z: Slavík       T: 17.1. 2014  
 Úkol spln ěn        
 
 Na základě návrhu předsedy TKŽ M. Musila rozhodl VV ČGF o zaslání žádosti o 

finanční podporu v rámci programu „FIG Scholarship 2014“ pro juniorskou 
sportovní gymnastku V. Cenkovou místo původně schválené P. Fialové. 

 
Úkol  2/11/2013 Zaslat členům VV ČGF podklady pro oponentní řízení SpS, OSpS, SCM a VSCM. 

           Z: Řehořová       T: 24.1. 2014  
    Úkol spln ěn 
 
Úkol  3/11/2013 Zaslat na sekretariát ČGF plány přípravy reprezentačních výběrů na rok 2014. 

           Z: předsedové TK AER, AKR, TKM, TKŽ, TRA, TGM T: 20.1. 2014  
 Úkol spln ěn TK AER, TKM, TKŽ, TRA a TGM 
 
Úkol  4/11/2013 Připravit pozvánku na školení trenérů sportovní gymnastiky II. a III. třídy.  

           Z: Chrudimský       T: 10.1. 2014  
 Úkol spln ěn 
 
Úkol  5/11/2013 Zaslat prostřednictvím on-line systému předběžnou českou přihlášku na Světovou 

Gymnaestrádu 2015.  
           Z: Kalašová, Vojáčková     T: 31.12. 2013  

 Úkol spln ěn 
 

Úkol 1/1/2014 Stanovit hodnoty pro splnění výkonnostních stupňů (VS) a udělování a evidování. 
 Z: předsedové TKM, TKŽ. TK AER a TK TRA  T: 15.3. 2014 

 
 

2. Zprávy ze sekretariátu  
  
• Gymnastický informační systém (GIS), nové internetové stránky ČGF, elektronický zpravodaj ČGF 

G. Sarichev informoval VV ČGF o zkušenostech při provádění on-line registrací a evidovaní členské 
základny na rok 2014 prostřednictvím GIS, Informoval VV ČGF také o přípravných pracích 
souvisejících s jeho rozšířením o modul „banka“, modul „přihlášky“ a jeho propojení s novými 
internetovými stránkami ČGF, které budou na základě předběžné dohody s deníkem Sport 
napojeny rovněž na internetovou verzi deníku iSport.cz. Nové internetové stránky ČGF by měly být 
spuštěny na přelomu měsíce března a dubna 2014. Seznámil přítomné také s obsahem čtvrtletního 
elektronického zpravodaje ČGF, jehož první číslo obdrželi členové VV ČGF v tištěné podobě.    
   

• Vyúčtování dotací MŠMT na rok 2013  (Program I-V) 
M. Kalašová informovala VV ČGF, že dne 23.1. 2014 bylo na MŠMT odesláno vyúčtování dotací na 
rok 2013 (Program I, Program II, Program IV a Program V).  
 

• Dotace KSK a KGS 2014 
VV ČGF schválil předložený návrh rozdělení dotace na činnost KSK a KGS na rok 2014 v celkové 
výši 401.000 Kč (viz příloha č. 1).  
 

• Investice 2014 - návrh nákupu nářadí pro sportovní gymnastiku, skoky na trampolíně  a teamgym 
VV ČGF projednal návrh plánu nákupu nářadí v roce 2014 včetně zakoupení nové pružinové 
akrobatické podlahy GYMNOVA. Členové VV ČGF diskutovali o nutnosti zakoupení pružinové 
podlahy GYMNOVA a její dislokaci. Předsedové TKM a TKŽ navrhli místo pružinové podlahy zn. 
GYMNOVA  zakoupit cca 10 akrobatických pružinových pásů zn. SPIEH „Moscow“, které by byly 
umístěny do vybraných oddílů. Seznam vybraných oddílů byl po vzájemné dohodě předsedů TKM a 
TKŽ předán v průběhu jednání VV pracovníkům sekretariátu ČGF. 
 



Zapsal: Slavík                                     
V Praze 5.4. 2014    

3 

 VV ČGF schválil nákup dánské trampolíny zn. Dorado 40 pro přípravu reprezentačních družstev na 
ME TeamGym a nákup doplňků doskočiště pro soutěž TeamGym tak, aby splňovalo nářaďové 
normy UEG pro soutěž TeamGym.  
 
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 
 

• Projekt „Příznivci Y. Enda a V. Čáslavské podporují talentované gymnasty“ 
VV ČGF vzal na vědomí rozhodnutí výběrové komise projektu "Příznivci Y. Enda a V. Čáslavské 
podporují talentované gymnasty". ČGF obdržela v rámci projektu 23 žádostí o finanční podporu. 
Komise ve složení V. Čáslavská, M. Kalašová a J. Panský doporučila finančně podpořit v roce 2014 
celkem 6 talentovaných gymnastek a 5 talentovaných gymnastů, mezi které bude rozděleno celkem 
80.000 Kč: 

  
Matěj Cígl (T.J. Sokol Brno)   8.000,- Kč 
Miroslav Durák (T.J. Sokol Bučovice)  7.000,- Kč 
David Maršálek (T.J. Sokol Zlín)   6.000,- Kč 
Šimon Ott (T.J. Sokol Zlín)   7.000,- Kč 
Pavel Rotrekl (T.J. Sokol Bučovice)  7.000,- Kč 

  
Veronika Ferenčíková (GK Vítkovice)  7.000,- Kč 
Barbora Fišerová (T.J. Sokol Kampa)  8.000,- Kč 
Julie Hájková (TJ Bohemians Praha)  8.000,- Kč 
Natálie Chalupová (T.J. Sokol Kampa)  8.000,- Kč 
Adéla Měrková (TJ Bohemians Praha)  7.000,- Kč 
Vendula Měrková (TJ Boheminas Praha) 7.000,- Kč 

 
Úkol 3/1/2014 Informovat zákonné zástupce a mateřské oddíly příjemců podpory o výši jejich 

finanční podpory a zaslat finanční podporu mateřským oddílům příjemců. 
 Z: Kalašová, Himmelová     T: 15.2. 2014 

 
• Výše stravného od 1.1. 2014 

Na návrh M. Kalašové schválil VV ČGF v souladu s platnou Směrnicí o cestovních náhradách nové 
výše stravného v rámci činnosti ČGF platné od 1.1. 2014 : 
5-12 hod    80,- Kč 
13-18 hod    110,-Kč 
nad 18 hod  180,- Kč 
 

• Registrace 2014  
Z. Vojáčková informovala VV ČGF o stavu registrací pro rok 2014. K 31.1.2014 provedlo 
prostřednictvím GIS registraci 107 oddílů a 8 individuálních členů. 
 

• Přestupy registrovaných závodníků a závodnic k 1.1. 2014 
VV ČGF schválil níže uvedené přestupy registrovaných závodnic a závodníků s platností k 1.1.2014: 
 

 
Příjmení 
 

Jméno Sport  Původní oddíl  Nový oddíl Výchovné 

COUFALOVÁ Magdaléna SGŽ SG Všetaty T.J. Sokol Kampa nepožadováno 

ČERNÝ František  SGM KSG Znojmo T.J. Sokol Brno I  15.000,- Kč 
HNILICOVÁ Jasmína SGŽ T.J. Sokol M. Krumlov T.J. Sokol Brno I   5.000,- Kč 
CHALUPOVÁ Natálie SGŽ TJ Bohemians Praha T.J. Sokol Kampa 20.000,- Kč 
KÁNYAI  Anna-Marie SGŽ  TJ Stadion Ústí n.L. T.J. Sokol Brno I 15.000,- Kč 

KLAKOVÁ Natálie SGŽ  T.J. Sokol M. Krumlov T.J. Sokol Brno I   5.000,- Kč 
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Příjmení 
 

Jméno  Sport  Původní oddíl  Nový oddíl  Výchovné  

KRAFTOVÁ Ilona SGŽ TJ Bohemians Praha T.J. Sokol Kampa  5.000,- Kč 
KUČEROVÁ Karolína SGŽ TJ Bohemians Praha TJ Sokol H. Počernice nepožadováno 
LOVĚTÍNSKÁ Dagmar SGŽ TJ Bohemians Praha SK Hradčany Praha nepožadováno 
NEVRKLOVÁ Marie SGŽ GK Šumperk T.J. Sokol Brno I   10.000,- Kč 
ORLICZKOVÁ Kateřina SGŽ TJ TŽ Třinec GK Vítkovice nepožadováno 
RULFOVÁ Anna SGŽ T.J. Sokol Žižkov II T.J. Sokol Kampa 5.000,- Kč 
RYBÁŘOVÁ Miriam SGŽ  TJ Slovan Praha T.J. Sokol Dejvice I nepožadováno 
SZABÓ Daniel SGM T.J. Sokol Poděbrady T.J. Sokol Kolín 5.000,- Kč 
SÜLT Adama TRA TJ Rožnov p. Radh. T.J. Sokol Kampa nepožadováno 

 
 

• Pro Fitness Praha - Žádost o zrušení registrace a evidovaného členství  
VV ČGF projednal žádost zákonných zástupců nezletilých závodnic Barbory Dolejšové, Dity 
Hanzalové, Adély Novákové, Karolíny Rouskové, Lucie Štědrové a Martiny Urbanové ze dne 14.1. 
2014 o zrušení jejich registrace pro rok 2014 u Pro Fitness Praha z důvodu ukončení jejich členství 
v Pro Fitness Praha k 25.11. 2013. 
 
VV ČGF rozhodl na základě prostudování podkladů a kopií dopisů se sdělením o ukončení členství 
jmenovaných závodnic v Pro Fitness Praha vyhovět žádosti o zrušení jejich registrace jako závodnic 
gymnastického aerobiku oddílu Pro Fitness Praha.   
 

Úkol 4/1/2014 Informovat zákonné zástupce nezletilých závodnic Barbory Dolejšové, Dity 
Hanzalové, Adély Novákové, Karolíny Rouskové, Lucie Štědrové a Martiny 
Urbanové a oddíl gymnastického aerobiku Pro Fitness Praha o rozhodnutí VV 
ČGF vyhovět  žádosti o zrušení registrace jmenovaných závodnic u Pro Fitness 
Praha. 

 Z: Slavík      T: 10.2. 2014 
 

• Úmrtí:  D. Šulc a V. Matlochy  
M. Kalašová informovala VV ČGF o úmrtí Dušana Šulce (92 let, +2.1.2014) a Víta Matlochy (88 let, 
+21.1.2014). 
 
 

3. Oponentní řízení plán ů přípravy reprezenta čních  výběrů ČR na rok 2014 
    

• Sportovní gymnastika - junioři (V. Kocián - předseda TKM) 
Plán přípravy reprezentačního družstva ČR juniorů je podřízen především startu juniorského 
družstva na květnovém MEJ v Sofii, které je zároveň kvalifikací pro srpnové Olympijské hry 
mládeže. Výkonnostním cílem je umístění družstva do 20. místa, účast 1 závodníka ve finále 
víceboje, start 1 závodníka ve finále na jednotlivých nářadích a kvalifikace na Olympijské hry 
mládeže, čemuž je také podřízen plán finančního zabezpečení. Prioritou čerpání je zajištění 
přípravy a účasti na MEJ. Do plánu přípravy jsou nově zařazeni talentovaní závodnici r.nar. 2001-
2002, kteří by měli být reprezentační zálohou pro MEJ 2016.  

 
VV ČGF schválil po úpravě plánu soutěží, a s ním související úpravy finančního zabezpečení,  
návrh Plánu přípravy reprezentačního družstva ČR juniorů ve sportovní  gymnastice na rok 2014 
(viz příloha č. 2) s výhradou ke změnám rozpočtu dle finančních možností ČGF.  

 
• Sportovní gymnastika - muži (V. Kocián - předseda TKM) 

Plán přípravy reprezentačního družstva ČR mužů je sestaven s ohledem na plánovaný start 
družstva mužů na ME v Sofii a start družstva mužů na říjnovém MS v Číně. Výkonnostním cílem je 
umístění družstva na ME do 20. místa, účast 1 závodníka ve finále víceboje a umístění 1 
závodníka do 16. místa na jednotlivých nářadích. Prioritou čerpání je zajištění přípravy a účasti 
družstva na ME a MS. Pro MS nebyl TKM stanoven výkonnostní cíl.   
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VV ČGF schválil po úpravě plánu soutěží, a s ním související úpravy finančního zabezpečení,  
návrh Plánu přípravy reprezentačního družstva ČR mužů ve sportovní  gymnastice na rok 2014 
(viz příloha č. 3) s výhradou ke změnám rozpočtu dle finančních možností ČGF. VV ČGF 
doporučuje TKM zvážit vzhledem k finanční náročnosti účast družstva mužů na říjnovém MS na 
základě umístění družstva mužů na ME a s ohledem na aktuální výkonnost jednotlivců 
v přípravném období před MS.   

 
• Sportovní gymnastika - juniorky (M. Musil - předseda TKŽ) 

 Plán přípravy reprezentačního družstva ČR juniorek je podřízen především startu juniorského 
družstva na květnovém MEJ v Sofii, které je zároveň kvalifikací pro srpnové Olympijské hry 
mládeže. Výkonnostním cílem je umístění družstva do 15. místa, účast 1 závodnice ve finále 
víceboje a kvalifikace na Olympijské hry mládeže, čemuž je také podřízen plán finančního 
zabezpečení. Prioritou čerpání je zajištění přípravy a účasti na MEJ a zajištění závěrečné přípravy 
a účasti družstva na Závodu OH naději v Liberci v listopadu 2014. 

 
VV ČGF schválil předložený návrh Plánu přípravy reprezentačního družstva ČR juniorek ve 
sportovní  gymnastice na rok 2014 (viz příloha č. 4) s výhradou ke změnám rozpočtu dle 
finančních možností ČGF.  
 

• Sportovní gymnastika - ženy (M. Musil -. předseda TKŽ) 
 Plán přípravy reprezentačního družstva ČR žen je v první řadě podřízen startu družstva žen na 

květnovém ME a na říjnovém MS družstev v Číně. Výkonnostním cílem je umístění družstva na 
ME do 13. místa a umístění 1 závodnice do 16. místa na jednotlivých nářadích. Na MS je 
výkonnostním cílem umístění družstva do 24. místa a umístění 1 závodnice do 16. místa na 
jednotlivých nářadích.  O účasti kompletního družstva žen na MS bude rozhodnuto na základě 
výsledku družstva dosaženého na ME a aktuální výkonnosti závodnic. TKŽ si s ohledem na úpravy 
mezinárodních pravidel FIG vyhrazuje právo dodatečné úpravy limitů pro start na ME  a MS. Plán 
finančního zabezpečení vychází z plánu přípravy. Prioritou čerpání je zajištění přípravy a účasti na 
ME. 

 
VV ČGF schválil předložený návrh Plánu přípravy reprezentačního družstva ČR žen ve sportovní 
 gymnastice na rok 2014 (viz příloha č. 5) s výhradou ke změnám rozpočtu dle finančních 
možností ČGF.  

 
• Gymnastický aerobik (A. Višňová - předsedkyně TK AER) 

Plán přípravy reprezentačního družstva ČR juniorů a seniorů je sestaven s ohledem červnové MS 
a Světový závod věkových skupin (WAGC), které se uskuteční v Cancunu (MEX). Vzhledem 
k finanční náročnosti účasti v Mexiku rozhodla TK AER nevysílat na WAGC závodnice kategorie 
Age Group 1 (12-14 let). Z tohoto důvodu není v plánu přípravy uveden seznam reprezentantů ČR 
věkové kategorie 12-14 let. Výkonnostním cílem je umístění jednotlivkyň do 25. místa a umístění 
trojic a skupin do 16. místa. V plánu finančního zabezpečení je počítáno hlavně s pokrytím 
pobytových a cestovních nákladů a závěrečné přípravy související s účastí na MS  a WAGC 
v Mexiku.  

 
VV ČGF schválil předložený návrh Plánu přípravy reprezentačního družstva ČR juniorů a seniorů 
v gymnastické aerobiku na rok 2014 (viz příloha č. 6) s výhradou ke změnám rozpočtu dle 
finančních možností ČGF.  

 
• Skoky na trampolíně (V. Zeman - předseda TK TRA) 

Plán přípravy reprezentačního družstva ČR juniorů a seniorů je sestaven s ohledem na jarní ME a  
MEJ a podzimní MS a Světový závod věkových skupin (WAGC). Na základě zkušeností 
z minulých let byl nově ustaven „Tým OH 2016“, do něhož byli resp. budou zařazeni sportovci  
s vyšší výkonnosti, kteří plní plánovaný vývoj výkonnosti pro kvalifikaci  na OH 2016 nebo 
sportovci, kteří se na MS 2013 a MS 2014 v redukovaném pořadí  umístili resp. umístí v pásmu 
olympijské kvalifikace. V plánu finančního zabezpečení je počítáno s finanční spoluúčastí 
sportovců resp. jejich mateřských oddílů. Výkonnostní cíle na ME: umístění jednotlivkyně do 10. 
místa, jednotlivci - umístěni v 1. polovině startovního pole, umístění synchronní dvojice mužů do 8. 
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místa a umístění do 7. místa v soutěži družstev. Výkonnostní cíle na MEJ: umístění českých 
účastníků v 1. polovině startovního pole. Výkonnostní cíle na MS: umístění jednotlivkyně do 16. 
místa, jednotlivci - umístěni do 30. místa, umístění synchronní dvojice žen do 10. místa,  umístění 
synchronní dvojice mužů do 8. místa a umístění do 10. místa v soutěži družstev 
 
VV ČGF schválil předložený návrh Plánu přípravy reprezentačního družstva ČR juniorů a seniorů 
ve skocích na trampolíně na rok 2014 (viz příloha č. 7) s výhradou ke změnám rozpočtu dle 
finančních možností ČGF.  

 
• TeamGym (J.Bučko - předseda Komise VG) 

VV ČGF byl předložen plán přípravy reprezentačního družstva ČR juniorek a reprezentačního 
družstva ČR žen včetně jmenných seznamů členek obou družstev. Plán přípravy byl doplněn o 
jména asistentů reprezentačního trenéra (V. Baše, P. Kailová, , T. Krakovská, A. Kusáková). 
Hlavním cílem plánu je příprava na říjnovém ME a MEJ na Islandu, čemuž je také podřízen plán 
finančního zabezpečení. Prioritou čerpání je zajištění přípravy a účasti na ME a MEJ. V plánu 
finančního zabezpečení je počítáno s finanční spoluúčastí sportovců. Výkonnostním cílem je na 
ME umístění družstva juniorek do 6. místa a umístění družstva žen do 8. místa.  
 
VV ČGF schválil předložený návrh Plánu přípravy reprezentačního družstva ČR juniorek a 
seniorek v soutěži TeamGym na rok 2014 doplněný o jména asistentů reprezentačního trenéra 
(viz příloha č. 8) s výhradou ke změnám rozpočtu dle finančních možností ČGF.  
 
Úkol 5/1/2014  Zveřejnit Plány přípravy reprezentačních družstev ČR na rok 2014 ve znění 

schváleném VV ČGF na internetových stránkách ČGF. 
 Z: Sarichev, Slavík, Vojá čková    T: 10.2. 2014 

       
 
       4. Oponentní řízení SpS, OSpS, SCM a VSCM  

 
Oponentní řízení vedla předsedkyně Komise SCM a SpS R. Řehořová. Členové VV ČGF obdrželi 
podklady pro oponentní řízení prostřednictvím elektronické pošty a měli je k dispozici rovněž v tištěné 
podobě. Kontrola seznamu sportovců navržených pro zařazení na rok 2014 proběhla za přítomnosti 
předsedů TKM, TKŽ, TK AER a TK TRA.   
 
VV ČGF rozhodl o ponechání sportovců neplnících kritéria na seznamu zařazených sportovců SpS, 
OSpS a SCM pro rok 2014 v případě, že tito sportovci byli zařazeni do  SpS, OSpS a SCM  OSpS 
v roce 2013. Tito sportovci jsou pro rok 2014 zařazeni na seznam sportovců SpS, OSpS a SCM 
s hodnotou 0 b. za výkon.   
 
VV ČGF rozhodl o zrušení OSpS TeamGym při oddílu GymClub Třebíč a zamítl jeho zřízení při TJ 
Bohemians Praha. VV ČGF rozhodl s ohledem na přípravu reprezentačních výběrů ČR  na ME 2014 o 
zřízení OSpS TeamGym při ČGF.  
 
VV ČGF rozhodl s ohledem na výkonnost a počet zařazených sportovců nově  o zřízení SCM sportovní 
gymnastiky mužů při SK Hradčany Praha.  
 
VV ČGF schválil seznamy středisek včetně seznamů zařazených sportovců, na jejichž základě bude 
rozděleno mezi jednotlivá SpS, SCM a VSCM dotace v celkové výši 3.981.900 Kč.   
 
VV ČGF rozhodl v souladu s příslušným Metodickým pokynem ČGF, že u sportovců u nichž není 
jasné, zda jsou držiteli občanství ČR, musí příslušná střediska doložit jejich české občanství nejpozději 
do 15.3. 2014.   
  
Členové VV ČGF odsouhlasili také dotaci na sportovně talentovanou mládež (STM)ve výši 558.000 Kč 
oddílům ČUS, která bude rozdělena mezi oddíly na základě kritérií schválených příslušnými 
technickými komisemi gymnastických sportů 
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 Úkol 6/1/2014  Provést úpravu seznamů zařazených sportovců do SpS, OSpS, SCM a VSCM pro 
rok 2014 a úpravu přidělených bodů za výkonnost na základě oponentního řízení 
ze dne 5.2. 2014 v souladu s dokumentem „Hodnocení středisek v rámci 
Programu II – Sportovně talentovaná mládež“ a zaslat kompletní seznamy ke 
kontrole předsedům TKM, TKŽ, TK TRA a TK AER.  

 Z: Řehořová      T: 9.2. 2014 
     

Úkol 7/1/2014  Provést kontrolu seznamů zařazených sportovců do SpS, OSpS, SCM a VSCM 
pro rok 2014 včetně přidělených bodů za výkonnost souladu s dokumentem 
„Hodnocení středisek v rámci Programu II – Sportovně talentovaná mládež“ 

 Z: předsedové TKM, TKŽ, TK TRA, TK AER T: 14.2. 2014 
 
Úkol 8/1/2014  Rozeslat jednotlivým SpS, OSpS, SCM a VSCM k závěrečné kontrole seznamy 

zařazených sportovců pro rok 2014 včetně přidělených bodů za nejlepší výkon 
v roce 2013 a výše přidělených finančních prostředků pro činnost střediska pro rok 
2014. 

 Z: Slavík      T: 19.2. 2014 
 

                                 
 5. Zprávy technických komisí 
 

a/ Sportovní gymnastika žen (M. Musil) 
 
• Mezinárodní závod „Barbórka Cup“, 14.-15.12. 2013, Zabrze /POL 
     Závodnice:  B. Fišerová, R. Majerechová, trenér: M. Musil, rozhodčí J. Všetečková 

R. Majerechová obsadila ve víceboji  8. místo (47,266 b.) a B. Fišerová 9. místo (46,984 b.) 
 
Podrobné výsledky na: http://www.gymfed.cz/page/3453/ 
 
 

b/ Sportovní gymnastika muž ů (V. Kocián) 
 

• Jmenováni nového člena TKM 
V. Kocián požádal VV ČGF o souhlas se jmenováním reprezentačního trenéra juniorů sportovní 
gymnastiky J. Labonka členem TKM. 
 
VV ČGF souhlasil s jmenováním reprezentačního trenéra juniorů sportovní gymnastiky J. Labonka 
členem TKM. 
 

• Školení rozhodčích sportovní gymnastiky mužů I. a II. třídy 
TKM se rozhodla zorganizovat školení rozhodčích sportovní gymnastiky I. a II. třídy pro zájemce o 
školení, kteří se nemohli zúčastnit školení rozhodčích v roce 2013 a pro zájemce z řad rozhodčích, 
kteří mají zájem o zvýšení kvalifikace. Datum: 15.-16.3.2014 (školení), 30.3.2014 (zkoušky). Místo: 
Brno nebo Praha dle místa trvalého bydliště přihlášených. Minimální počet účastníků: 5. 
 

• Mezinárodní závod „Barbórka Cup“, 14.-15.12. 2013, Zabrze /POL 
     Závodníci:  O. Janeczko, J. Šamša, trenér: J. Bezručko, rozhodčí V. Kocián 

Lepším z českých juniorů byl dle očekávání O. Janeczko, který ve víceboji vybojoval 5. místo 
(73,850 b.). Bohužel opět nezvládl sestavu na koni našíř, což ho stálo medailové umístění. Druhý z 
českých juniorů J. Šamša obsadil ve víceboji 8. místo (69,950 b.). J Šamša v nedělním finále 
smíšených dvojic vybojoval společně se závodnicí TJ. Sokol Mor. Ostrava V. Cenkovou bronzové 
medaile.  
 
Podrobné výsledky na: http://www.gymfed.cz/page/11007.barborka-cup-2013-polsko/ 
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c/ Metodická komise (J. Chrudimský)   
 
• Změna termínu školení trenérů sportovní gymnastiky II. a III. třídy  

  Metodická komise rozhodla po dohodě se zástupci  Univerzity Palackého v Olomouci a zástupci 
oddílu SG TJ Prostějov o přesunutí školení trenérů sportovní gymnastiky II. a III. třídy z původně 
plánovaného termínu 27.2.-2.3. 2014 na nový termín 6.-9.3. 2014.. 

 
d/ Všeobecná gymnastika (J. Bu čko) 
 
• Mistrovství ČR v olympijském šplhu,  14.12. 2013, Praha 

Mistrovství ČR proběhlo v Praze v obchodním centru Harfa. Hlavním sponzorem MČR byla Česká 
pojišťovna. Na MČR startovalo ve 4 kategoriích celkem 43 závodníků (11 dorostenců, 23 mužů, 5 
seniorů a 4 ženy).  
 
Mistři ČR 2013: 
Dorostenci: Pavel Macháň (T.J. Sokol Brno I) 
Ženy:  Veronika Szabóová (TJ. Sokol Poděbrady) 
Muži:  Aleš Novák (T.J. Sokol Šternberk) 
 
Podrobné výsledky na: http://svetsplhu.cz/zavody/2013/mcr_2013_vysledky.pdf 
 

e/ Skoky na trampolín ě (V. Zeman) 
 
• Valná hromada oddílů skoků na trampolíně,  18.1. 2014, Praha 

Valná hromada za účasti zástupců 6-ti z 8-mi pozvaných registrovaných oddílů skoků na trampolíně 
schválila: 
1. Program a jednací řád valné hromady. 
2. Zprávu o činnosti TK TRA ČGF za rok 2013 a záměry na rok 2014. 
3. Zhodnocení přípravy reprezentačních výběrů, talentované mládeže a účastí reprezentantů ve 

skocích na trampolíně v mezinárodních soutěžích v roce 2013 a záměry na rok 2014. 
4. Kalendář skoků na trampolíně na rok 2014. 
5. Změny, doplňky a úpravy technických předpisů pro soutěže ve skocích na trampolíně v ČR : 

• Soutěžní řád pro skoky na trampolíně v ČR od 1.1.2014 
• Povinné sestavy pro soutěže ve skocích na trampolíně v ČR od 1.1.2014 
• Výkonnostní požadavky pro start na MČR ve skocích na trampolíně od 1.1.2014 
• Pravidla pro pořádání Českého závodu věkových skupin v ČR od 1.1.2014 
• Pravidla pro pořádání pohárů ve skocích na trampolíně v ČR od 1.1.2014 

 
VV ČGF vzal na vědomí informaci o průběhu a závěrech Valné hromady registrovaných oddílů 
skoků na trampolíně a v souladu s platným Soutěžním řádem ČGF schválil změny, doplňky a 
úpravy technických předpisů pro soutěže ve skocích na trampolíně v ČR: 
• Soutěžní řád pro skoky na trampolíně v ČR od 1.1.2014 
• Povinné sestavy pro soutěže ve skocích na trampolíně v ČR od 1.1.2014 
• Výkonnostní požadavky pro start na MČR ve skocích na trampolíně od 1.1.2014 
• Pravidla pro pořádání Českého závodu věkových skupin v ČR od 1.1.2014 
• Pravidla pro pořádání pohárů ve skocích na trampolíně v ČR od 1.1.2014 

 
6. Různé 
 

• V. Zeman - Informace z jednání orgánů UEG 
Informoval členy VV ČGF o lednovém jednání Výkonného výboru UEG a společném jednání 
Výkonného výboru UEG s předsedy Technických komisí UEG. 
 

 
Příští sch ůze VV ČGF se uskute ční ve st ředu 5.4. 2014 od 11.30 hod  

v zasedací místnosti sekretariátu ČGF v Praze.  


