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

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 260, email: cgf@gymfed.cz 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Z á p i s    č. 7/2014 
ze  schůze  VV ČGF  ze dne 10. prosince 2014 

 
Přítomni:   Bučko, Chrudimský, Musil, Řehořová, Slavík, Višňová, Zeman 
Omluveni:  Hasa  

Sekretariát:  Kalašová, Vojáčková 

Hosté:  Řádek (KRK)  
 

1.  Schválení programu jednání a zápisu ze sch ůze VV ČGF č. 6/2014 
 
Text Zápisu ze schůze VV ČGF č. 6/2014 byl opraven a upraven dle připomínek členů VV 
ČGF. Schválen Program schůze VV ČGF č. 7/2014 . 
 
Kontrola úkol ů 

 
Úkol 3/7/2013  Zpracovat novelizaci platného Soutěžního a Kvalifikačního řádu ČGF.  

            Z: Slavík, Řehořová, Vojáčková    
                                 Úkol trvá       T: 30.8. 2014 
           T: 31.12. 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 5/2/2014 Zaslat ČASPV a ČOS návrh třístranné smlouvy o spolupráci  mezi ČGF, 
ČASPV a ČOS při organizaci EUROGYM 2016. 

    Z: Slavík       T: 15.11. 2014 
 Úkol trvá       T: 30.11. 2014 
 
 Na základě jednání OV dne 10.11. 2014 se zástupcem ČOS P. Svobodou 

bude předložen ČOS návrh třístranné smlouvy. Smlouva mezi ČGF, 
ČASPV a ČOS bude řešit spolupráci při organizaci EUROGYMu 2016, 
přičemž smlouva bude obsahovat následující základní body:  
-  zisk i případná ztráta se dělí v poměru 1:1:1 
- všechny objednávky musí být podepsány vždy pověřeným zástupcem 
ČGF, ČASPV a ČOS. 

- možnost vzájemného nahlédnutí do účetních dokladů ČGF, ČASPV a 
ČOS souvisejících s pořádáním akce 

- přílohou smlouvy bude podrobný Manuál akce 
- přílohou smlouvy bude Smlouva uzavřená mezi UEG a ČGF  
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V případě, že nebude ČOS souhlasit s dělením zisku a případné ztráty 
rovným dílem bude uzavřena jen dvoustranná smlouva mezi ČGF a 
ČASPV. 

  
Úkol 4/4/2014   Umístit na webové stránky ČGF informaci o Motivačním programu a rozeslat 

informaci registrovaným oddílům ČGF. 
 Z: Řehořová, Slavík      T: 15.9. 2014 
 Úkol spln ěn       T: 31.10. 2014 
 
 VV ČGF odsouhlasil návrh TKM bodových limitů pro přiznání finanční 

částky rámci Motivačního programu za výkon u kategorií ml. a st. žáci, 
kadeti, junioři a muži, které jsou shodné z bodovými limity pro zařazení do 
SpS, SCM a VSCM sportovní gymnastiky mužů. 

 
Úkol 1/5/2014 TKM, TKŽ a TK AER zašlou na sekretariát ČGF návrh na rozdělení STM 

pro rok 2014 oddílům ČUS registrovaným u ČGF. 
 Z: Hasa (TKM), Musil (TKŽ), Slavík (TK AER)  T: 31 .10. 2014 

 Úkol spln ěn 
 

 Návrh na rozdělení STM pro rok 2014 oddílům ČUS registrovaným u ČGF 
zaslala na sekretariát v termínu jen TKŽ. 

 
Úkol 2/5/2014 Zaslat na sekretariát ČGF seznamy juniorských a seniorských 

reprezentantů ČR pro rok 2015 ve sportovní gymnastice mužů a žen, 
skocích na trampolíně, gymnastickém aerobiku a akrobatické gymnastice. 

 Z: předsedové TKM, TKŽ, TK TRA, TK AER, TK AKR   T: 15.1 1. 2014 
 Úkol spln ěn 
 

   Úkol 3/5/2014 Zkontrolovat a aktualizovat materiály související s hodnocením činnosti 
SpS, OSpS, SCM, VSCM (metodické a prováděcí pokyny včetně příloh, 
hodnocení středisek) a rozeslat materiály s informací o termínu pro 
doručení hodnocení a žádostí na rok 2015 oddílům, při kterých jsou zřízena 
SCM, SpS, OSpS a VSCM. 

 Z: Řehořová, Slavík      T: 31.10. 2014  
 Úkol spln ěn 
 

  Úkol 4/5/2014  Dojednat s MUDr. L. Hrazdírou termín společné schůzky s předsedy TKM a 
TKŽ za účasti předsedy ČGF. 

 Z: Slavík       T: 31.10. 2014  
                           Úkol spln ěn 
 
 Schůzka s MUDr. L. Hrazdírou za účasti předsedy ČGF a předsedy TKŽ se 

uskuteční dne 29.11.2014 v Brně během mezinárodního závodu Sokol 
Grand Prix de Gymnastique. Předseda TKM se společné schůzky 
nezúčastní.  

 
  Úkol 5/5/2014  Připravit první návrh novelizace Stanov ČGF. 
 Z: Bučko, Kalašová, Slavík, Zeman    T: 30.11. 2014 

  Úkol trvá 
 

  Úkol 1/6/2014   Zaslat na sekretariát ČGF hodnocení činností trenérů mládeže za rok 2014  
 včetně případných návrhů na změny jmen trenérů pro rok 2015. 

    Z: předsedové TKM, TKŽ, TK TRA      T: 15.1. 2015   
  Úkol trvá 
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Úkol 2/6/2014 Zaslat na sekretariát ČGF návrhy plánů příprav juniorských a seniorských 
reprezentačních výběrů ČR pro rok 2015 ve sportovní gymnastice mužů, 
sportovní gymnastice žen, skocích na trampolíně, gymnastickém aerobiku a 
akrobatické gymnastice. 

 Z: TKM, TKŽ, TK TRA, TK AER, TK AKR   T: 30.11. 20 14   
                       Úkol spln ěn  
 

Úkol 3/6/2014 Informovat registrované oddíly ČGF o finančním postihu oddílů, které se 
zúčastní MČR pořádaného ČSGS dne 14.12. 2014 v Přerově, formou 
neposkytnutí dotace MŠMT v rámci Programu I, II, IV a V a dotace z odvodů 
loterijních společností pro rok 2015. 

 Z: Slavík        T: 21.11. 2014   
                        Úkol spln ěn  
 
 
2.   Zprávy sekretariátu ČGF  
 

• Pojištění majetku a odpovědnosti  na rok 2015  
Pojištění majetku ČGF a pojištění odpovědnosti za škodu u Kooperativy pojišťovny, a.s. 
prostřednictvím ČUS bude pro rok 2015 řešeno za stejných podmínek jako v roce 2014. Do 
11.12. 2014 je zapotřebí zaslat ČUS aktualizaci pojistné částky dle skutečného stavu a 
účetní evidence ČGF.   

 
 

  Úkol 1/7/2014  Zaslat ČUS aktualizaci pojistné částky dle skutečného stavu a účetní 
evidence ČGF za účelem prodloužení  pojištění majetku ČGF a pojištění 
odpovědnosti za škodu u Kooperativy pojišťovny, a.s. pro rok 2015  
uzavřené prostřednictvím ČUS. 

.  Z: Slavík       T: 11.12.  2014 
 

• Aktualizace pasportu sportovních zařízení k 31.12. 2014  
Aktualizace dat pasportu sportovních zařízeních sloužících ke sportovní a tělovýchovné 
činnosti ČUS a členských subjektů ČUS, které jsou v jejich vlastnictví, v nájmu, v zákonné 
výpůjčce apod. Aktualizace dat se provádí pouze v případech, kdy u těchto sportovních 
zařízení došlo ke změnám v právních vztazích, k zásadním změnám u sledovaných 
technických parametrů nebo k novému nabytí zařízení.  Aktualizovaná data o zařízeních 
svazů sdružených v ČUS je zapotřebí zaslat v elektronické formě nejpozději do 10.2. 2015 
na e-mailovou adresu statistika@cuscz.cz 

 
• Statistické šetření stavu členské základny v ČUS k 31.12. 2014 

Národní sportovní svazy ČUS doplňují, dle stanov ČUS, přehledy členů o členy registrované 
ve svazové databázi. Jedná se o jmenné seznamy členů klubů či jednot (spolků), 
nesdružených v okresních sdruženích ČUS (tzn. všechny kluby či jednoty, které jsou podle 
stanov příslušného svazu členy svazu, a nejsou registrovány u okresního sdružení ČUS, 
nebo jsou členy jiného střešního sdružení než ČUS, tzn. Např. ČOS, ČASPV, Orel aj.) Je 
možné doplnit také přímé členy svazu pokud to stanovy svazu umožňují. Národní sportovní 
svazy ČUS zajistí, aby údaje doplňující evidenci a statistiku jejich členské základny ČUS po 
linii svazů byly předány v elektronické podobě nejpozději do 10.2. 2015 na e-mailovou 
adresu statistika@cuscz.cz 

 
  Úkol 2/7/2014  Zaslat ČUS údaje doplňující evidenci a statistiku členské základny ČGF 

získané ČUS po územní linii prostřednictvím okresních sdružení ČUS. 
 Z: Sarichev, Slavík      T: 10.2.  2015 
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• Seminář „Sport a psaná média“, 3.12. 2014, Praha 

R. Slavík a Z. Vojáčková se zúčastnili semináře „Sport a psaná média“ pořádaném ČOV ve 
spolupráci mediální skupinou MAFRA. 

 
• Evropské hry 2015 - informační schůzka ČOV  

Dne 17.12. 2014 se od 10.00 hod v hotelu Courtyard by Marriot Prague Flora uskuteční 
informační schůzka ČOV k zajištění české účasti na Evropských hrách 2015 v Baku (EH) Za 
ČGF se zúčastní R. Slavík a Z. Vojáčková. 

 
Na základě požadavku organizačního výboru EH 2015 a UEG byli ve spolupráci 
s příslušnými sportovně-technickými komisemi ČGF nominováni na EH 2015 dne 10.12. 
2014 následující rozhodčí: 

      
     AER:  Andrea Višňová   
     MG:    Blanka Mlejnková 
     SGM:  Libor Drábek  
     SGŽ:  Alena Hořká (D2), náhradnice Renáta Řehořová (E)  
     TRA:  Martina Konečná  
 

Organizační výbor EH  2015 hradí všechny náklady související s účasti nominovaných 
rozhodčích (pobytové náklady + doprava).  

 
• FIG Scholarship for gymnasts 2015  

FIG i pro rok 2015 vypisuje stipendia pro nadějné sportovce olympijských gymnastických 
sportů ve výši 5000 CHF na sportovce. Předseda R. Slavík po jednáních s předsedy TK 
TRA, TK SGM a TK SGŽ navrhuje VV ČGF požádat o stipendium pro sportovní gymnastku 
Annu-Márii Kányai (r.n. 1998). Termín pro podání žádosti: 16.1. 2015 
 
VV ČGF odsouhlasil podání žádosti sportovní gymnastky Anny-Márie Kányai o stipendium 
FIG pro rok 2015. 
 
Úkol 3/7/2014  Zaslat na FIG žádost sportovní gymnastky Anny-Márie Kányai o stipendium 

FIG pro rok 2015. 
 Z: Slavík       T: 16.1.  2015 

  
• Tréninkové kempy UEG 2015  

      SGM: Tirrenia / ITA, 28.6. -8.7. 2015, 2 trenéři + 2 gymnasté (r.n. 1999-2002) 
      SGŽ:  Tirrenia / ITA, 9.-19.7.2015, 2 trenéři + 2 gymnastky (r.n. 2003-2005)   
      Definitivní přihláška včetně platby 660,- EUR/os. do 1.4. 2015. 
      Jmenovitá přihláška do 27.5. 2015. 
 

• Projekt „Příznivci olympioniků V. Čáslavské a Y. Enda podporují gymnastické talenty 2015“  
Členové VV ČGF obdrželi návrh na poskytnutí finančního příspěvku talentovaným 7-mi 
sportovním gymnastům a 14-ti sportovním gymnastkám v celkové výši 130.000 Kč. Finanční 
příspěvek se pohybuje v rozmezí  4.000-9.000 Kč na osobu. 
 
Po diskusi rozhodl VV ČGF, že o rozdělení finančního příspěvku na rok 2015 žadatelům 
projektu  „Příznivci olympioniků V. Čáslavské a Y. Enda podporují gymnastické talenty“, 
bude rozhodnuto na schůzi VV ČGF v lednu 2015 po prostudování veškerých podkladů 
doručených žadateli o příspěvek na sekretariát ČGF. Zároveň požádal sekretariát ČGF o 
zpracování návrhu statutu projektu včetně hodnotících kritérií na základě návrhů a podnětů, 
které zašlou členové VV ČGF na sekretariát ČGF do 16.1. 2015.  
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Úkol 4/7/2014  Zaslat členům VV ČGF v elektronické podobě veškeré podklady související 
s projektem „Příznivci olympioniků V. Čáslavské a Y. Enda podporují 
gymnastické talenty“ včetně přihlášek jednotlivých žadatelů o finanční 
podporu. 

 Z: Vojáčková       T: 12.12  2014 
 

Úkol 5/7/2014  Zaslat na sekretariát ČGF návrhy statutu projektu „Příznivci olympioniků V. 
Čáslavské a Y. Enda podporují gymnastické talenty“ včetně hodnotících 
kritérií, podle kterých budou posuzování žadatelé o finanční podporu. 

 Z: členové VV ČGF      T: 16.1. 2015 
 

• Stížnost - utkání Extraligy T.J. Sokol Brno I vs. T.J. Sokol Zlín, 4.12. 2014, Brno    
Dne 5.12. 2014 byla elektronickou poštou doručena na sekretariát ČGF stížnost T.J. Sokol 
Zlín vůči průběhu utkání extraligy ve sportovní gymnastice mužů T.J. Sokol Brno I vs. T.J. 
Sokol Zlín, které se konalo dne 4.12. 2014 v Brně. Stížnost se týká nedodržení podmínky 
nominace 2 neutrálních rozhodčích panelu E ze strany TKM. T.J. Sokol Zlín žádá o anulaci 
výsledku utkání a náhradu finančních výdajů T.J. Sokol Zlín spojených s účastí.  
 
Vzhledem ke skutečnostem, že členové VV ČGF nemají dostatek informací, které se týkají  
stížnosti T.J. Sokol Zlín, uložil VV ČGF projednat stížnost TKM, která předloží VV ČGF 
způsob řešení stížnosti.   

 
Úkol 6/7/2014  TKM projedná stížnost T.J. Sokol Zlín vůči průběhu utkání extraligy ve 

sportovní gymnastice mužů T.J. Sokol Brno I vs. T.J. Sokol Zlín (4.12. 
2014, Brno), která se týká nedodržení podmínky nominace 2 neutrálních 
rozhodčích panelu E ze strany TKM a zašle VV ČGF návrh řešení stížnosti. 

 Z: Hasa, Urbánek      T: 19.1. 2015 
 
 
3.   Plány reprezenta čních výb ěrů ČR na rok 2015 
      

 Gymnastický aerobik 
 S plánem přípravy juniorského a seniorského reprezentačního výběru seznámily členy VV 
ČGF reprezentační trenérka juniorek Barbora Svatošová a reprezentační trenérka seniorek 
Marta Muchová. Hlavním cílem plánu přípravy je účast na ME 2015 v listopadu v Omsku 
(RUS). Vzhledem k finanční náročnosti se nepočítá s českou účastí v kategorii step a 
dance. Navíc závodnice 5-ti členných skupin  se ME  zúčastní na náklady mimo rozpočet 
ČGF. V červnu 2015 se zúčastní česká pětice premiérových Evropských her v Baku. Na 
základě diskuse byl upraven plán finančního zabezpečení, který se vzhledem k nedostatku 
financí  soustřeďuje na financování účasti na EH 2015 a ME 2015. Výcvikové tábory, účast 
na nominačních závodech a mezinárodních závodech zůstává ve finanční režii jednotlivých 
klubů.  
 
Sportovní gymnastika muži 

     S plánem přípravy na rok 2015 seznámil členy VV ČGF reprezentační trenér sportovní 
gymnastiky mužů Oldřich Otava. Plán přípravy je směřován ke splnění hlavního cíle, kterým 
je kvalifikace 1 závodníka na OH 2016. Předpokladem je postup do posledního kola 
kvalifikace na základě výsledku dosaženého na MS 2015. Nominační bodová kritéria pro 
start na ME 2015  a MS 2015 jsou nastavena poměrně vysoko. VV ČGF doporučil stanovit 
kromě limitu A (účast na 100% na náklady ČGF) a limitu B (účast na 50% na náklady ČGF) 
také limit C (účast na náklady mimo rozpočet ČGF), který by byl minimálním limitem pro 
možnost startu na ME 2015 a MS 2015. Plán finančního zabezpečení bude pro jednotlivé 
akce dopracován ve spolupráci se sekretariátem ČGF na základě kvalifikovaného odhadu. 
Náklady na účast na kontrolních a výcvikových táborech jde na vrub jednotlivých oddílů a 
klubů, popř. VSCM při ČGF.  
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Sportovní gymnastika ženy  
S plánem přípravy seznámil členy VV ČGF předseda TKŽ a reprezentační trenér žen 
Miloslav Musil. Plán přípravy je směřován ke splnění hlavního cíle, kterým je kvalifikace 1 
závodnice na OH 2016. Předpokladem je postup do posledního kola kvalifikace na základě 
výsledku dosaženého na MS 2015. Reprezentantky jsou dle výkonnosti zařazeny do 
družstva A, družstva B a družstva C. Plán obsahuje detailní kritéria pro start na ME 2015 a 
MS 2015. Řeší také nominaci 3 závodnic  na EH 2015. VV ČGF doporučil vložit do plánu 
přípravy vedle tabulky s limity pro start na ME 2015 také tabulku s limity pro start na MS 
2015 a  to včetně tzv. super limitů A. Do plánu finančního zabezpečení byly zahrnuty 
náklady na účast na EH 2015 ve výši 40.000 Kč.  
 
Sportovní gymnastika juniorky  
S plánem přípravy seznámil členy VV ČGF předseda TKŽ a reprezentační trenér juniorek 
Miloslav Musil. Plán přípravy je směřován ke splnění hlavního cíle, kterým je umístění 
družstva na Evropském olympijském festivalu mládeže (EYOF) do 13. místa a start 1 
závodnice ve finále víceboje. Juniorské reprezentační družstvo má 11 závodnic a dále 3 
kandidátky reprezentace, jejichž výkonnost je sledována a u nichž je předpoklad, že by 
mohly v průběhu roku 2015 splnit výkonnostní kritéria pro zařazení do reprezentačního 
družstva. Plán přípravy obsahuje detailní nominační kritéria pro start na EYOF. Prioritou 
finančního zabezpečení je zajištění výcvikových táborů a závěrečné přípravy na EYOF. 
 
 Skoky na trampolíně  
 S plánem přípravy juniorského a seniorského výběru ČR seznámil členy VV ČGF předseda 
TK TRA  a vedoucí realizačního týmu Vladimír Zeman. Hlavními cíly plánu je příprava na 
kvalifikaci na OH 2016,  příprava na EH 2015, MS 2015 a WAGC 2015. Kromě seznamu 
juniorských a seniorských reprezentantů ČR je součástí plánu přípravy také seznam členů 
tzv. Týmu OH 2016, u nichž se předpokládá, že mají největší šanci bojovat o start na OH 
2016. Plán přípravy je velice podrobný a to včetně plánu finančního zabezpečení, jehož 
součástí je položka ve výši 150.000 Kč vyčleněna na úpravu softwaru a pořízení hardwaru 
pro úpravu výsledkového servisu na úroveň odpovídající mezinárodním pravidlům FIG. Tyto 
náklady budou řešeny v rámci společného rozpočtu ČGF.  
 
 Sportovní gymnastika junioři  
 S plánem přípravy seznámil členy VV ČGF reprezentační trenér juniorů Martin Vlk. Plán 
přípravy je směřován ke splnění hlavního cíle, kterým je umístění družstva juniorů na MEJ 
2016 do 16. místa. Druhým z cílů je zajištění přípravy  závodníků r.nar. 1998-1999 na 
soutěž EYOF. Vzhledem k předpokládané výkonnosti těchto závodníků však není EYOF 
prioritou. Hlavní příprava na MEJ 2016 bude zahájena po soutěži EYOF v 2. pololetí 2015, 
kdy budou závodníci na základě výkonů dosažených v 1. pololetí 2015 zařazeni do družstva 
A nebo do družstva B. Závodníkům družstva A budou hrazeny 100% náklady související 
s přípravou na MEJ 2016, a to v souladu se schváleným plánem přípravy, který bude 
upřesněn v červnu 2015. Do juniorské reprezentace je v současnosti zařazeno 11 
závodníků. Plán finančního zabezpečení přípravy bude dopracován ve spolupráci se 
sekretariátem ČGF na základě kvalifikovaného odhadu.    
 

 TeamGym 
 Plán přípravy juniorské a seniorské reprezentace ČR bude projednán na schůzi VV ČGF 

dne 21.1. 2015.  
 
 Akrobatická gymnastika 
 Plán přípravy juniorské a seniorské reprezentace ČR bude projednán na schůzi VV ČGF 

dne 21.1. 2015.  
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4. Zprávy technických komisí 
 
 

        a/ Všeobecná gymnastika (J. Bu čko) 
 

• Složení Subkomise pro TeamGym 
           Předseda Komise VG informoval VV ČGF o novém složení subkomise pro TeamGym: 
           Renáta Řehořová - předsedkyně 
    Miloš Miškovic - reprezentační trenér 
    Natálie Navrátilová - předsedkyně komise rozhodčích 
    Zuzana Míková - členka 
    Libor Pečenka - člen  
    Bohuslav Povondra - člen 
    Lenka Rosenbaumová - členka 
    Eva Šalbabová - členka 
    Petr Gryga - externí člen pro zahraniční styk 
     

• Informace z práce Subkomise pro TeamGym 
           Subkomise pro TeamGym projednala na své schůzi dne 9.12. 2014 následující body:  
           -  termínová listina 2015    

- projednán návrh nových pravidel Junior I-III. Návrh nebyl schválen. Nový návrh bude 
projednán dne 11.1. 2015. 

- školení rozhodčích TeamGym I. a II. třídy (1. část: 30.1.-1.2. 2015, 2. část: 20.-22.3. 2015) 
- školení rozhodčích TeamGym III. třídy (30.1.-1.2. 2015 a 20.-22.3. 2015) 
- seminář pro trenéry k novým pravidlům Junior I-III (25.1. 2015, Tyršův dům, Praha) 
- úprava Technického řádu Českého poháru „Prospekt Cup 2015-2016“ (do 31.1. 2015) 
- příprava plánu přípravy reprezentačních výběrů ČR TeamGym na rok 2015 (do 11.1. 2015) 
- příprava Mistrovství ČR TeamGym (8.-9.5. 2015, Praha - T.J. Sokol Královské Vinohrady) 

 
     
Úkol 7/7/2014  Připravit a rozeslat zahraničním národním federacím pozvánku na Mistrovství 

ČR TeamGym 2015 včetně předběžné přihlášky. 
       Z: Řehořová, Vojá čková      T: 31.12. 2014

    
Úkol 8/7/2014 Připravit a podepsat smlouvu o spolupráci při pořádání Mistrovství ČR  

TeamGym 2015 mezi ČGF a T.J. Sokol Královské Vinohrady. 
       Z: Řehořová, Míková, Vojá čková    T: 28.2. 2015 
 

• TeamGym - Pohár ČASPV 2014 
   Dne 17.11. 2014 se uskutečnil ve sportovní hale Moravská Slavie Brno otevřený závod 

v soutěži TeamGym „Pohár ČASPV 2014“, který je zařazen do série závodů Českého poháru 
„TeamGym Prospect Cup 2014-2015“. Závodu se zúčastnilo celkem 26 družstev, které 
soutěžily v 5-ti kategoriích (Junior I: 10, Junior II: 10, Junior III: 2, Junior IV: 3, Senior: 1). 

 
       Podrobné výsledky: 

http://www.gymfed.cz/228-vysledky-teamgym-pohar-caspv-open-2014-4-zavod-ceskeho- 
poharu.html 

 
  
• TeamGym - Český pohár „Prospect Cup 2014-2015“ 
   Předseda Komise VG informoval o podepsání sponzorské smlouvy s firmou Prospect, s.r.o., 

jejímž obsahem je generální partnerství s finanční plněním ze strany firmy Prospect, s.r.o. ve 
výši 30.000 Kč.  
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• Slavnostní večeře účastníků ME TeamGym 2014 
   Dne 16.11. 2014 se uskutečnila v Brně slavnostní večeře účastníků ME TeamGym 2014, 

které se zúčastnilo 28 z 32 pozvaných osob. 
 
 
b/  Gymnastický aerobik (A. Viš ňová) 
 
• 4. kolo Poháru Federací, 29.-30.11. 2014, Bratislava / SVK 
   Poslední listopadový víkend proběhlo 4. závěrečné kolo Poháru Federací v gymnastickém, 

step a dance aerobiku. Závod proběhl v hale FTVŠ. Pořadatelem byl klub sportovního 
aerobiku Olymp Bratislava. Rozhodčí ohodnotily více než 170 závodních sestav. Soutěžilo se 
v 5-ti věkových kategoriích: začínající 6-8 let, mladší žákyně, starší žákyně a žáci, juniorky a 
seniorky. Na závěr závodu došlo i k vyhodnocení celkového pořadí v celém ročníku Poháru 
Federací 2014 

 
   Podrobné výsledky: http://www.gymfed.cz/309-4-kolo-poharu-federaci.html 
 
• Schůze TK AER, 29..11. 2014, Bratislava / SVK 
   TK AER projednala termínovou listinu na rok 2015, nominaci rozhodčí na EH 2015 v Baku a 

finanční vyúčtování  účasti na červnovém MS 2014 v Cancúnu / MEX.  
 
• Czech Aerobic Open 2015 
   Datum: 14.-15.3. 2015, Místo: Zlín, Pořadatel: ASC Zlín 
 
 
c/ Sportovní gymnastika žen (M. Musil) 

 
• Liga družstev žen ve sportovní gymnastice žen, 6.12. 2014, Brno 

Ligových soutěží se zúčastnilo celkem 143 závodnic reprezentujících 32 družstev. Po 
organizační stránce byly ligové soutěže zvládnuty velice dobře a to hlavně díky využití 
tréninkové tělocvičny pro rozcvičení závodnic. Byly zaznamenány připomínky ke kvalitě 
ubytování rozhodčích na vojenské ubytovně. Z hlediska předvedených výkonů bylo potěšující 
zvýšení kvality soutěže Extraligy a to zejména díky nadějným mladým závodnicím. 

 

SOUTĚŽ 1. místo 2. místo 3. místo 
počet  

družstev 
celkem 

 
EXTRALIGA  
 

TJ Bohemians Praha T.J. Sokol Brno I T.J. Sokol  
Mor. Ostrava I  5 

 
I. LIGA 
 

T.J. Sokol Brno I „A“  TJ Bohemians Praha „A“  TJ Prost ějov 8 

 
II. LIGA 
 

GK Vítkovice KSG Most T.J. Sokol  
 Mor. Ostrava I „A“  19 

 
Podrobné výsledky: 
http://www.gymfed.cz/301-vysledky-extraliga-i-liga-a-ii-liga-druzstev-ve-sportovni-gymnastice-
zen.html 
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• Penále GK Šumperk za odhlášení družstva z Extraligy po termínu 
Předseda TKŽ informoval o rozhodnutí TKŽ snížit GK Šumperk penále za pozdní odhlášení 
družstva ze soutěže Extraligy z 10.000 Kč na 1.800 Kč s tím, že družstvo GK Šumperk bude 
v roce 2015 nasazeno do soutěže I. ligy jako sestupující družstvo z Extraligy. Předseda TKŽ 
požádal VVČGF o potvrzení rozhodnutí TKŽ. 
 
VV ČGF souhlasil se snížením penále GK Šumperk z 10.000 Kč na 1.800 Kč za odhlášení 
družstva ze soutěže Extraligy po termínu. VV ČGF nesouhlasil s nasazením družstva GK 
Šumperk do soutěže I. ligy v roce 2015 jako sestupujícího družstva z Extraligy, jelikož se  
soutěže Extraligy 2014 nezúčastnilo. Družstvo GK Šumperk bude moci startovat v roce 2015 
v soutěži II. ligy za předpokladu splnění kvalifikačních podmínek dle platného Závodního 
programu sportovní gymnastiky žen. 
 
Úkol 9/7/2014  Informovat GK Šumperk o snížení penále za pozdní odhlášení družstva ze 

soutěže Extraligy 2014 ve sportovní gymnastice družstev žen. 
 Z: Kalašová, Vojá čková     T: 19.12. 2014 

 
• International Tournament Daniel D´Amato, 14.-15.11. 2014, Blanc Mesnil / FRA 

Závodu se zúčastnily závodnice V. Cenková, T. Ochynská, J. Weisserová, trenérka 
P.Drtílková Cenková a rozhodčí J. Všetečková. Česká děvčata nečekaně vyhrála soutěž 
družstev se součtem 100,450 b. před Ukrajinkami (97,900 b.), které zaznamenaly v průběhu 
závodu pro ně neobvykle velké množství pádů. V soutěži jednotlivkyň zvítězila V. Cenková 
(50,900 b.), T. Ochynská byla čtvrtá (48,900 b.) a J. Weisserová šestá (47,150 b.). České 
gymnastky se neztratily ani ve finále na jednotlivých nářadích. Všechny české reprezentantky 
se ve finále přestavily na dvou nářadích. V. Cenková potvrdila, že kladina je její nejsilnější 
nářadí a na tomto nářadí zaslouženě zvítězila. T. Ochynská získala na bradlech bronz.   

 
Podrobné výsledky: http://www.gymfed.cz/273-vysledky-tournament-daniel-d-amato.html 
 

• Mezinárodní závod Top Gym, 29.-30.11. 2014, Charleroi / BEL 
Českou republiku reprezentovaly závodnice A. Holasová a V. Šebáková pod trenérským 
vedením J. Žifčáka. Jako rozhodčí byla vyslána J. Černá. České juniorky se  v silné 
mezinárodní konkurenci neztratily A. Holasová obsadila ve víceboji 9. místo (51,400 b.) a V. 
Šebáková 19. místo (48,700 b.) A. Holasová se probojovala do finále na přeskoku, kladině a 
prostných. V. Šebáková se probojovala do finále na bradlech. 
 

       Podrobné výsledky:  
http://www.gymfed.cz/290-gymnastky-bohemians-reprezentuji-cr-na-mezinarodnim-zavode-v-
charleroi-bel.html 
 

• Žádost AC Sparta Praha o zařazení závodnice do SpS při T.J. Sokol Kampa Praha 
Předseda TKŽ předal předsedkyni Komise SCM a SpS žádost AC Sparta Praha o zařazení 
závodnice Aliny Marusynets (r.nar. 2004) do SpS při T.J. Sokol Kampa pro rok 2015 na 
základě výsledku dosaženého na Mistrovství ČR (kategorie st. žákyně  - 59,150 b.). 
Závodnice Alina Marusynets nemá státní občanství ČR. TKŽ žádost AC Sparta Praha 
podpořila a doporučuje kladné vyřízení žádosti.  
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d/ Skoky na trampolín ě (V. Zeman) 
 
• Mistrovství světa ve skocích na trampolíně, 7.-9.11. 2014, Daytona Beach / USA 

V. Zeman informoval o výsledcích českých reprezentantů na MS ve skocích na trampolíně. 
Nejlepšího výsledku dosáhla synchronní dvojice mužů Adam Sült / Martin Pelc, která obsadila 
v kvalifikaci 15. místo (83,700 b.). Druhá synchronní dvojice Naim Ashhab / Kryštof Bäumelt 
obsadila 23. místo (69,800 b.). Na MS startovalo celkem 33 synchronních dvojic mužů.  
 
V kategorii jednotlivců, ve které startovalo 100 závodníků,  obsadil Naim Ashhab 42. místo 
(100,320 b.), Adam Sült 49. místo (98,305 b.), Martin Pelc  67. místo (90,300 b.) a Kryštof 
Bäumelt., který nedokončil povinnou ani volnou sestavu,  obsadil 96. místo (45,270 b.). N. 
Ashhab předvedl na MS svůj letošní nejlepší výkon a A. Sült svůj druhý nejlepší výkon. 
 
Nejvíce se čekalo od Zity Frydrychové v kategorii jednotlivkyň, kde se představilo celkem 59 
závodnic. Bohužel však nedokončila volnou sestavu a obsadila 54. místo (57,000 b.). Nejlepší 
českou trampolinistkou tak byla Kateřina Solanská, která obsadila 38. místo (88,320 b.).  
 
 Podrobné výsledky:  
http://www.gymfed.cz/259-mistrovstvi-sveta-ve-skocich-na-trampoline-2014-daytona-beach-
usa.html                                     
 

• Závod věkových skupin ve skocích na trampolíně, 13.16.11. 2014, Daytona Beach / USA 
V soutěžích jednotlivců a synchronních dvojic reprezentovalo ČR celkem 6 závodníků a 5 
závodnic. Nejlepšího výkonu dosáhl v kategorii 11-12 let A. Michalko, který obsadil 20. místo 
(81,155 b.)  V kategorii 15-16 let dosáhl nejlepšího výkonu L. Riedl, který obsadil 30. místo 
(88,905 b.) Na 34. místě skončil liberecký M. Pelant (84,885 b.), který zaznamenal výrazný 
výkonnostní skok. Vylepšil si svůj nejlepší výsledek. F. Hron díky nedokončeným sestavám 
uzavíral v této kategorii startovní pole. V kategorii 17-18 let startovali 2 čeští závodníci. Lepším 
z nich byl L. Majer, který obsadil 34. místo (87,665 b.). A. Kočvara byl na 42. místě (73,050 
b.).   
 
V soutěži děvčat měla Česká republika zastoupení v kategorii 13-14 let, kde startovala. 
Bulanderová, která nedokončila svou sestavu a umístila se až na 45. příčce (56,395 b.). 
V kategorii 15-16 let startovala D. Lichtágová, K. Dolejšová a K. Ulbrichtová. D. Lichtágová 
byla na 43. místě (80,785 b.). Zbývající české závodnice nedokončily své sestavy a obsadily 
47. místo (K. Dolejšová - 77,150 b.) a 52. místo (K. Ulbrichtová - 48,760 b.). V kategorii 
startovalo celkem 55 závodnic. Obdobně také K. Sikorová ve věkové kategorii 17-18 let 
nedokončila jednu ze svých sestav a uzavírala výsledkovou listinu. Skončila na 40. místě 
(49,480 b.) mezi 42 závodnicemi.  
 
Nejlepšího výsledku v soutěžích synchronních  dvojic dosáhla dvojice M. Pelant  a L. Riedl, 
která v kategorii 15-16 let obsadila mezi 18-ti startujícími dvojicemi 12. místo (39,200 b) a 
dvojice D. Lichtágová a K. Sikorová, která obsadila v kategorii 17-18 let rovněž 12. místo 
(40,400 b.) z 20-ti startujících dvojic. Druhá česká synchronní dvojice dívek L. Bulanderová a 
K. Ulbrichtová startovala v  kategorii 15-16 let, kde v kvalifikaci skončila na 14. místě (39,000 
b.).  
 
Obecně lze konstatovat, že výkony českých reprezentantů byly poznamenány velkým počtem 
nedokončených sestav a spoustou hrubých chyb v polohách předváděných salt. Z hlediska 
konkurence byl zaznamenán výkonnostní vzestup závodníků a závodnic Brazílie, Mexika a 
Nového Zélandu.   
 
Podrobné výsledky: 
http://www.gymfed.cz/259-mistrovstvi-sveta-ve-skocich-na-trampoline-2014-daytona-beach-
usa.html 
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• Mistrovství ČR ve skocích na trampolíně žactva, 29.11. 2014, Litoměřice 
Mistrovství ČR žactva pořádal SK GT Litoměřice, který se své role zhostil velice dobře. Po 
organizační stránce proběhlo mistrovství bez velkých komplikací. Negativem byl start pouhých 
dvou závodníků v kategorii starších žáků (13-14 let), což dle platného Soutěžního řádu ČGF 
neumožnilo vyhlásit Mistra ČR. 

SOUTĚŽ 1. místo 2. místo 3. místo počet  
celkem  

 
ml. žáci 
8-12 let 

 

David HRUDA  
(Trampolíny Liberec) 

Adam MICHALKO (SK 
GT Litom ěřice) 

David PILPACH 
(T.J. Sokol Kampa)  9 

 
st. žáci  

13-14 let 
 

Stanislav PRE ČAN 
(TJ Rožnov p.R.) 

Matyáš VYBÍRAL 
  (T.J. Sokol Kampa)  2 

 
ml. žákyn ě 

8-12 let 
 

Šárka KORBELOVÁ 
  (T.J. Sokol Kampa) 

  Nikola GIEBELOVÁ 
    (TJ Rožnov p. R.)  

Anna TYLLEROVÁ 
(TJ Odolena Voda) 26 

 
st. žákyn ě 
  13-14 let 

 

Lucie BULANDEROVÁ 
(SK GT Litom ěřice) 

Adéla HAVLOVÁ 
(SK GT Litom ěřice) 

 Lucie JECHOVÁ 
  (Trampolíny Liberec) 6 

 
syn.dvojice  

žáci 
 

Darek DOLEŽAL 
David HRUDA 

(Trampolíny Liberec) 

David PILPACH 
Matyáš VYBÍRAL 

(T.J. Sokol Kampa) 

Matěj KAŠPAR 
Pavel VĚCHET 

 Trampolíny Liberec) 
4 

 
 syn.dvojice  

žáykně 
 

Adéla HAVLOVÁ 
Zora ZÁHOROVÁ 

(SK GT Litom ěřice) 

Michaela BENDOVÁ 
Lucie JECHOVÁ 

(Trampolíny Liberec)  

Klára FIŠEROVÁ 
Klára MILEROVÁ 

(T.J. Sokol Kampa) 
10 

 
 družstva 

 
SK GT LITOMĚŘICE „A“ T.J. SOKOL KAMPA „A“ TJ ROŽNOV P.R. „A“  10 

 
  Podrobné výsledky: http://trampoliny.cstv.cz/vyslweb.asp?zavod=201425 
 

• 5. Český a Žákovský pohár ve skocích na trampolíně žactva, 6.12. 2014, Dvůr Králové n.L. 
Poslední 5. závod Českého a Žákovského poháru pořádal za asistence kamer České televize 
oddíl skoků na trampolíně T.J. Sokol Dvůr Králové nad Labem. Posledního závodu se 
zúčastnilo celkem 49 závodnic a 23 závodníků, kteří si mezi sebe rozdělily poslední body do 
celoroční pohárové soutěže. 
 
Podrobné výsledky: http://trampoliny.cstv.cz/vyslweb.asp?zavod=201426 
 
Vítězové Českého poháru za rok 2014: 
ženy - jednotlivkyně: 
Iveta Krönerová (T.J. Sokol Olomouc) 
ženy - synchronní dvojice:   
Karolína Dolejšová, Eunika Rozkovcová (Trampolíny Liberec) 
muži - jednotlivci: 
Martin Pelc (T.J. Sokol Žižkov I) 
muži - synchronní dvojice:   
Naim Ahhab (TJ. Sokol Kampa), Kryštof Bäumelt (Trampolíny Liberec) 
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Vítězové Žákovského poháru za rok 2014: 
žákyně - jednotlivkyně: 
Michaela Bendová (Trampolíny Liberec) 
žáci - jednotlivci:   
Adam Michalko (SK GT Litoměřice) 

           
     Konečné výsledky Českého a Žákovského poháru 2014: 
     http://www.trampolinescore.com/homepage/czechcup?year=2014 
 
  
5. Různé 
 

• Dopis ČASPV - Eurogym 2016 
 Předseda R. Slavík seznámil členy VV ČGF s obsahem dopisu ČASPV, který byl doručen na 
sekretariát ČGF prostřednictvím elektronické pošty dne 10.12. 2014 v dopoledních hodinách. 
ČASPV v dopise vyjadřuje nespokojenost s průběhem příprav akce Eurogym 2016 ze strany 
vedení ČGF. Nespokojenost se týká zejména skutečnosti, že po ročním jednání není 
připravena k podpisu smlouva o  spolupráci mezi ČGF a ČASPV při pořádáni akce Eurogym 
2016.  
 
VV ČGF po diskusi nad obsahem dopisu a vysvětlení situace ze strany předsedy ČGF pověřil 
R. Slavíka a Z. Vojáčkovou zpracováním návrhu smlouvy o  spolupráci mezi ČGF a ČASPV 
při pořádáni akce Eurogym 2016 a zaslání tohoto návrhu smlouvy ČASPV do 19.12. 2014.     

 
Úkol 10/7/2014  Zpracovat návrh smlouvy o  spolupráci mezi ČGF a ČASPV při pořádání 

akce Eurogym 2016 a zaslat návrh smlouvy ČASPV. 
 Z: Slavík, Vojá čková      T: 19.12. 2014 
 

• Mistrovství ČR v povinných sestavách ve sportovní gymnastice mužů , 22.11. 2014, Praha 
R. Slavík informoval o průběhu Mistrovství ČR v povinných sestavách, které proběhlo ve 
specializované gymnastické tělocvičně SK Hradčany Praha. MČR se zúčastnilo celkem 162 
závodníků. Kteří reprezentovali 26 oddílů sportovní gymnastiky mužů. 
 

SOUTĚŽ 1. místo 2. místo 3. místo 
počet  

závodník ů 
celkem 

 
VS 1 

 

Michal KOPECKÝ 
(T.J. Sokol Zlín) 

Jan VACHUTKA 
(T.J. Sokol Šternberk) 

Jonáš DAN ĚK 
(T.J. Sokol Zlín)  80 

 
VS 2 ml. 

 

David KAPLAN 
(SK Hrad čany Praha) 

Miroslav DURÁK 
  (T.J. Sokol Bu čovice) 

Manuel TACTICOS 
(GK Šumperk) 29 

 
VS 2 st. 

 

Jonáš B ĚHAL 
  (T.J. Sokol Bu čovice)  

  Štěpán VOGL 
    (T.J. Sokol Kolín)  

Jakub ZÍTKO 
(T.J. Sokol Vršovice) 19 

 
  VS 3 

 

Daniel PONÍŽIL 
(TJ Prost ějov) 

Martin FIALA 
(T.J. Sokol Brno I) 

Ondřej KALNÝ 
 (SK Hrad čany Praha) 25 

 
 VS 4 

 

Ondřej JANECZKO 
(TJ TŽ Třinec) 

Michal R ŮŽEK 
(SK Hrad čany Praha) 

Svatoslav SOLOVJEV  
(SK Hrad čany Praha)  9 

 
Podrobné výsledky: 
http://www.gymfed.cz/261-vysledky-mistrovstvi-cr-2014-sg-muzi-povinne-sestavy-vs1-4.html 



Zapsal: Slavík 
V Praze 10.12. 2014                                       
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• Liga družstev ve sportovní gymnastice mužů - 2. kolo, 23.11. 2014, Praha 

R. Slavík informoval o průběhu 2. kola soutěže I. ligy a II. ligy (Liga mládeže), které proběhlo 
v neděli 23.11. 2014 v gymnastické tělocvičně SK Hradčany Praha. V soutěži I. ligy startovalo 
5 družstev (T.J. Sokol Poděbrady, SK Hradčany Praha, T.J. Sokol Praha Vršovice,  T.J. Sokol 
Brno I a T.J. Sokol Kolín). V soutěži II. ligy startovalo 6 družstev (T.J. Sokol Brno I, T.J. Sokol 
Praha Vršovice, SK Hradčany Praha, TJ Prostějov, T.J. Sokol Kolín a T.J. Sokol Zlín). 
 

SOUTĚŽ 1. místo 2. místo 3. místo 
počet  

družstev  
celkem 

 
   I. LIGA 

 
  T.J. Sokol Pod ěbrady  SK Hrad čany Praha  T.J. Sokol Praha Vršovice  5 

 
II. LIGA 

 
T.J. Sokol Brno I SK Hrad čany Praha TJ Prost ějov  6 

 
Podrobné výsledky:  
http://www.gymfed.cz/262-vysledky-sg-muzi-i-a-ii-liga-2-kolo.html 
 

 
• Mistrovství ČR v olympijském šplhu, 13.12. 2014, Praha 

 Zástupcem ČGF na Mistrovství ČR v olympijském šplhu byla jmenována členka VV ČGF  
Renáta Řehořová. 
 
 

• Motivační program 
VV ČGF po diskusi rozhodl, že sekretariát ČGF bude po termínu uzávěrky přijímání žádostí o 
přestup registrovaných závodníků  a závodnic, tj. po 15.12. 2014, informovat oddíly o možnosti 
požádat si o finanční příspěvek v rámci Motivačního programu v případě, že došlo k přestupu 
jimi registrovaného závodníka nebo závodnice k 1.1.2014, k 1.7.2014 a k 1.1.2015 do oddílu, 
při kterém je zřízeno SpS, OSpS nebo SCM a za předpokladu, že tento přestupující závodník 
nebo závodnice plní výkonnostní kritéria uvedena v Motivačním programu. 
 
Úkol 11/7/2014  Informovat oddíly o možnosti požádat si o finanční příspěvku v rámci 

Motivačního programu v případě, že došlo k přestupu jimi registrovaného 
závodníka nebo závodnice k 1.1.2014, k 1.7.2014 a k 1.1.2015 do oddílu, 
při kterém je zřízeno SpS, OSpS nebo SCM a za předpokladu, že 
přestupující plní požadovaná výkonnostní kritéria. 

 Z: Slavík       T: 19.12. 2014 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příští sch ůze VV ČGF se uskute ční ve st ředu 21.1. 2015 od 11.30 hod.  


