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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. 1/2016 

ze  schůze  VV ČGF  ze dne 27.1. 2016 
 

Přítomni:   Bučko, Hasa, Musil, Slavík, Zeman  
Omluveni:  Chrudimský, Řehořová, Višňová 
Hosté:              Machů, Svatošová, Vlk, Řádek (KRK) 
Sekretariát:  Vojáčková, Šotola 

 
1. Kandidatura na pořádání Mistroství světa 2022 ve sportovní gymnastice mužů a žen  
  

R. Slavík představil členům VV ČGF Ing. K. Machů, která iniciovala možnost podání 
kandidatury na pořádání MS 2022 ve sportovní gymnastice mužů a žen, které by se 
uskutečnilo v O2 Aréně v Praze. K. Machů byly zaslány veškeré dostupné podkladové 
materiály týkající se podání kandidatury a zároveň samotné pořádání a organizačního 
zajištění MS. K. Machů seznámila členy VV ČGF s představou pořádání MS 2022 v Praze. 
Byly diskutovány finanční a materiálně-technické nároky na pořádání MS. 

 
VV ČGF pověřil VR ČGF, aby ve spolupráci s K. Machů připravila do konce května 2016 
důkladnou finanční a materiálně-technickou analýzu reálnosti pořádání MS 2022 v Praze. O 
dalším postupu rozhodne VV ČGF na základě výsledku analýzy na své červnové schůzi. 

 
Úkol 1/1/2016: Informovat FIG o záměru ČGF ucházet se o pořádání MS 2022 ve sportovní  

gymnastice mužů a žen. 
          Z: Slavík      T: 29.2. 2016    
 

 
2.  Schválení programu jednání a zápisu ze schůze VV ČGF č. 8/2015 

 
Schůze VV ČGF byla zahájena předsedou v 11:40 hod. Byl schválen Zápis ze schůze VV 
ČGF č. 8/2015 s úpravami provedenými na základě připomínek členů VV ČGF. 
 
Z programu schůze VV ČGF č. 1/2016 bylo vyřazeno projednání Plánů přípravy 
reprezentačních výběrů ČR v akrobatické gymnastice a v TeamGymu.  
 
Kontrola úkolů          

                      
Úkol 6/2/2015   Stanovit termíny Mistrovských soutěží pro rok 2016 do 30.6. 2015. 

   Z: předsedové TKŽ, TK TRA, TK AKR   T: 31.10. 2015 
                     Úkol trvá 
 
   11.-13.03. 2016   Zlín  MČR v aerobiku, step aerobiku, dance aerobiku a team aerobiku  

23.-24.04. 2016  Ostrava MČR TeamGym a TeamGym Junior 
04.-05.06. 2016 Třinec MČR SGM (jednotlivci a družstva)   
11.-12.06. 2016  Třinec MČR SG MT (kadeti, kadetky, junioři, juniorky, muži a ženy) 
18.-19.06. 2016 Třinec MČR SGŽ „B“ (jednotlivkyně - výkonnostní stupně)  
03.12. 2016        Praha MČR SGM (povinné sestavy VS1-4) 
04.12. 2016        Praha Liga družstev SGM  
10.12. 2016        Praha MČR v olympijském šplhu 
10.12. 2016        Liga družstev SGŽ   

  
   

Úkol 2/4/2015 Zpracovat ve spolupráci s předsedy TK ČGF návrh směrnice ČGF o 
sportovních lékařských prohlídkách. 

 Z: Slavík, Hrazdíra    T: 31.10. 2015 
 Úkol splněn 
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Úkol 7/5/2015 Upravit Směrnici o sponzorství dle rozhodnutí VV ČGF. 
 Z: Slavík, Šotola     T: 31.10. 2015   
   Úkol zrušen 
  

Úkol 5/7/2015  Zaslat kanceláři Management sportu ČUS v elektronické podobě seznam 
členů ČGF k 31.12. 2015. 

 Z: Sarichev      T: 30.1. 2016  
   Úkol trvá  

 
Úkol 10/7/2015  Zaslat na sekretariát ČGF požadavky sportovně-technických komisí na 

investice na rok 2016 v rámci Programu 133510 vyhlašovaného MŠMT.  
 Z: předsedové TK     T: 31.10. 2015  

  Úkol splněn 
 
    Úkol 12/7/2015  Zaslat na sekretariát ČGF po konzultaci s Metodickou komisí konečný 

návrh doplnění Kvalifikačního řádu ČGF o kvalifikaci trenéra TeamGym II. a 
III. třídy.  

 Z: Řehořová      T: 30.11. 2015  
  Úkol splněn 
 

Úkol 14/7/2015  Zaslat na sekretariát ČGF návrhy „Plánů příprav juniorských a seniorských 
           reprezentačních výběrů ČR na rok 2016“.  
 Z: předsedové TK     T: 30.11. 2015  

  Úkol splněn 
 

  Úkol 15/7/2015  Připravit návrh vnitřní směrnice ČGF řešící podpisová práva.  
 Z: Slavík      T: 30.11. 2015  

  Úkol splněn 
 

Úkol 1/8/2015  Zaslat ČOV nominaci MUDr. L. Hrazdíry a fyzioterapeutky Mgr. L. Machové 
na členy zdravotnického týmu české výpravy na OH 2016. 

 Z: Slavík      T: 15.12. 2015  
  Úkol splněn 
 

Úkol 2/8/2015  Zaslat pořadateli LODM 2017 vyplněný „Protokol o základním nastavení 
přípravy a realizaci sportu“. 

 Z: Slavík      T: 18.12. 2015  
  Úkol splněn 

 
Úkol 3/8/2015  Zaslat na sekretariát ČGF návrh propozic soutěže ve sportovní gymnastice 

dívek a chlapců (počet členů družstva, disciplíny, věkové kategorie). 
 Z: Hasa, Musil      T: 29.2. 2016  

  Úkol splněn 
 
Úkol 4/8/2015  Zaslat na sekretariát FIG vyplněný formulář se žádostí D. Jessena o 

stipendium FIG na rok 2016. 
 Z: Slavík      T: 22.1. 2016 

  Úkol splněn 
 

Úkol 5/8/2015  Informovat oddíly o jejich nároku na vyplacení finančních prostředků 
v rámci Motivačního programu. 

 Z: Slavík      T: 21.12. 2015 
  Úkol trvá 
 

Úkol 6/8/2015  Zaslat pojišťovacímu makléři podklady pro pojištění majetku a 
odpovědnosti ČGF na rok 2016. 

 Z: Slavík, Šotola      T: 11.12. 2015 
  Úkol splněn 
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Úkol 7/8/2015  Informovat úspěšné i neúspěšné žadatele o zapůjčení gymnastického 

nářadí v majetku ČGF a o rozhodnutí VV ČGF. 
 Z: Slavík, Šotola      T: 15.12. 2015 

  Úkol splněn 
 

Úkol 8/8/2015  Zaslat na sekretariát ČGF konečnou verzi Plánu přípravy reprezentačních 
družstev TeamGym na rok 2016. 

 Z: Řehořová, Krakovská    T: 18.1. 2016 
           Úkol trvá  

   
Úkol 9/8/2015  Zaslat na sekretariát ČGF konečnou verzi Plánu přípravy reprezentačních 

družstev ČR v aerobiku na rok 2016. 
 Z: Muchová, Svatošová, Višňová   T: 18.1. 2016 

  Úkol splněn 
 

Úkol 10/8/2015  Zaslat na sekretariát ČGF konečné verze Plánů příprav reprezentačních 
družstev ČR ve sportovní gymnastice juniorů a mužů na rok 2016. 

 Z: Otava, Labonek, Vlk, Hasa   T: 18.1. 2016 
  Úkol splněn 
 

Úkol 11/8/2015  Zaslat na sekretariát ČGF konečné verze Plánů příprav reprezentačních 
družstev ve sportovní gymnastice juniorek a žen na rok 2016. 

 Z: Musil       T: 18.1. 2016 
  Úkol splněn 
 

Úkol 12/8/2015  Zaslat členům VV ČGF pravidla pro čerpání finančních prostředků 
z prostředků darovaných ČOV ze strany loterijních společností. 

 Z: Slavík       T: 10.12. 2015 
  Úkol splněn 
 
 
3.   Zprávy sekretariátu ČGF  
 

 Valná hromada ČUS, 30.1. 2016, Nymburk   
Dne 30.1. 2016 se v Nymburku uskuteční volební Valná hromada ČUS. VV ČGF souhlasil 
s účasti G. Saricheva (popř. R. Slavíka) jako delegáta ČGF. 
 
pro: 4 proti: 0 zdr.: 1 
 

 Valná hromada ČGF 2016   
VV ČGF odsouhlasil sobotu 24.9. 2016 jako datum konání volební Valné hromady ČGF.  
 
pro: 4 proti: 0 zdr.: 1 
 

 Přijetí nových kolektivních členů ČGF 
M. Šotola požádal členy VV ČGF na základě čl. IV odst. 1. platných Stanov ČGF o souhlas 
s přijetím nových kolektivních členů ČGF:   Spartak Trutnov, z.s. a GT Šestajovice, z.s.      
 
pro: 4 proti: 0 zdr.: 1 
 

 Žádost o přemístění přeskokového trenažéru Spieth 
M. Šotola požádal členy VV ČGF o souhlas s přemístěním přeskokového trenažéru Spieth 
(inv.č. 5/99), který je veden v majetku ČGF z oddílu SG Pelhřimov do oddílu SG TJ Jiskra 
Třeboň. 
 
pro: 4 proti: 0 zdr.: 1 
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 Kvalifikační řád ČGF - doplnění o kvalifikaci trenéra teamgymu   
Členové VV ČGF schválili návrh na doplnění platného Kvalifikačního řádu ČGF o kvalifikaci 
trenéra teamgymu. Návrh byl předložen V ČGF R. Řehořovou a J. Chrudimským.  
 
pro: 4 proti: 0 zdr.: 1 
 

 Úkol 2/1/2016: Zveřejnit upravený Kvalifikační řád ČGF na internetových stránkách ČGF. 
 Z: Sarichev, Šotola     T: 30.1. 2016 
 

 Směrnice ČGF o užívání a provozu motorových vozidel   
Členové VV ČGF schválili v souvislosti s pořízením služebního vozidla návrh nové 
Směrnice ČGF o užívání a provozu motorových vozidel předložený VR ČGF. 
 
pro: 4 proti: 0 zdr.: 1 
 

 Úkol 3/1/2016: Zveřejnit Směrnici ČGF o užívání a provozu motorových vozidel                            
na internetových stránkách ČGF. 

 Z: Sarichev, Šotola     T: 30.1. 2016 
 

 Podpisový řád ČGF   
Členové VV ČGF schválili návrh znění Podpisového řádu ČGF předložený VR ČGF. 
 
pro: 4 proti: 0 zdr.: 1 
 

 Směrnice ČGF o zdravotním zabezpečení   
Členové VV ČGF diskutovali o návrhu Směrnice ČGF o zdravotním zabezpečení, kterou 
zpracoval reprezentační lékař ČGF MUDr. L. Hrazdíra. VV ČGF požádal R. Slavíka, aby 
kontaktoval MUDr. L. Hrazdíru ohledně vysvětlení účelu fyzioterapeutických prohlídek, 
které by měly být povinné pro juniorské a seniorské reprezentanty.  
 
VV ČGF rozhodl, že pro start na krajských přeborech v nepostupových kategoriích pro 
MČR je postačující lékařská prohlídka od praktického lékaře. 
 
pro: 4 proti: 0 zdr.: 1 
 

 Návrh rozpočtu ČGF na rok 2016   
VV ČGF projednal zásady přípravy rozpočtu ČGF na rok 2016, který bude vycházet 
z rozpočtu roku 2015. U rozpočtů sportovně-technických komisí bude zohledněno jejich 
hospodaření v minulých letech.  
 
pro: 4 proti: 0 zdr.: 1   

 
 Úkol 4/1/2016: Připravit návrh rozpočtu ČGF na rok 2016. 

 Z: Slavík, Vojáčková     T: 22.2. 2016     
 

 Dotace  KSK a KGS na rok 2016   
      VV ČGF projednal návrh kritérií pro výpočet dotace KSK a KGS na rok 2016 předložený VR 

ČGF. Pro rok 2016 budou zachována stejná kritéria jako v minulých letech. Základní 
příspěvek ve výši 7000,- Kč + 100,- Kč za závodníci/závodníka startující na krajských 
přeborech v kategoriích, které jsou v souladu s platnými Závodními programy ČGF. Navíc 
každá KSK a KGS, kde funguje OkSK, obdrží příspěvek ve výši 5000,- Kč. Návrh výše 
dotací KSK a KGS na rok 2016  bude předložen ke schválení VV ČGF na jeho březnové 
schůzi (2.3. 2016). 

 
pro: 4 proti: 0 zdr.: 1   

 
   Úkol 5/1/2016: Připravit návrh rozdělení dotací KSK a KGS na rok 2016. 
                          Z: Slavík      T: 22.2. 2016 
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 Dotace  registrovaným oddílům ČGF na rok 2016   
VV ČGF projednal návrh kritérií pro výpočet dotace registrovaným oddílům ČGF na rok 
2016 předložený VR ČGF. Výpočet dotace bude připraven ve dvou variantách.  

  
 U první varianty budou zachována stejná kritéria jako v minulých letech. Tzn. že se výše 

dotace skládá ze součtu základního příspěvku (výše se odvíjí od stavu členské základny 
registrovaných oddílů k 31.12.2015) a příspěvku za účast na MČR (počet 
závodníků/závodnic násobený dvojnásobkem startovného v jednotlivých kategoriích) 

 
U druhé varianty se jedná o výpočet dotace dle první varianty doplněný o zohlednění účasti 
na krajských přeborech (počet závodníků/závodnic násobený dvojnásobkem startovného 
ve výši 100,- Kč v jednotlivých kategoriích, které jsou v souladu s platnými Závodními 
programy ČGF).  
 
VV ČGF na své schůzi dne 2.3. 2016 rozhodne, která ze dvou variant bude použita pro 
výpočet dotace registrovaným oddílům ČGF na rok 2016. Dotace budou vyplaceny 
částečně z Programu V a částečně z odvodů loterijních společností v závislosti na výši 
příjmů v jednotlivých programech. 

 
pro: 4 proti: 0 zdr.: 1   

 
 Úkol 6/1/2016: Připravit návrh rozdělení dotací registrovaných oddílů ČGF rok 2016. 

                         Z: Slavík      T: 26.2. 2016 
 
 

  Dotace  registrovaným oddílům ČGF z odvodů loterijních společností na rok 2016   
  VV ČGF projednal kritéria pro přiznání dotace z odvodů loterijních společností vybraným 

registrovaným oddílům na rok 2016. K zaslání svých požadavků na financování materiálně-
technického vybavení budou vyzvány registrované oddíly ČGF provozující aerobik, skoky 
na trampolíně a teamgym a dále oddíly sportovní gymnastiky mužů a žen, které neobdržely 
finanční příspěvek v roce 2015 s výjimkou oddílů sportovní gymnastiky mužů a žen, u 
kterých jsou zřízena SpS a SCM. 

  
       pro: 4, proti: 0 zdr.: 0   
 

Úkol 7/1/2016: Připravit návrh seznamu registrovaných oddílů ČGF, které budou vyzvány 
k podání žádosti o finanční příspěvek materiálně-technického vybavení 
z odvodů loterijních společností na rok 2016. 

                      Z: Vojáčková, Slavík    T: 29.2. 2016 
  
 

4. Plány přípravy reprezentačních výběrů ČR na rok 2016 
 

 Plán přípravy reprezentačních výběrů ČR v aerobiku na rok 2016 
Reprezentační trenérka juniorek B. Svatošová seznámila členy VV ČGF s 2. návrhem plánu 
přípravy reprezentačních družstev ČR v aerobiku doplněný s ohledem na Světový závod 
věkových skupin (WAGC) o reprezentační výběr kadetek (Age Group 1: 12-14 let). Bodové 
limity pro zařazení do reprezentačních výběrů jsou shodné s limity platnými pro rok 2015 s 
výjimkou juniorské kategorie, kde byly limity zvýšeny o 0,5 b. Do výběru seniorek je zařazeno 
6 závodnic, do výběru juniorek 10 závodnic a do výběru kadetek 8 závodnic.   Reprezentační    
trenérkou   seniorek   zůstává   M.  Muchová. B. Svatošová zůstává reprezentační trenérkou 
juniorského výběru a navíc nově také reprezentační trenérkou kadetek. Výkonnostním cílem 
na MS je umístění do 24. místa v kategorii jednotlivkyň seniorek, juniorek a kadetek a 
v kategorii trojic juniorek a kadetek. U seniorské trojice a skupin všech věkových kategorií je 
cílem umístění do 16. místa. Náklady na účast 2 seniorek (IW), 1 trenérky a 1 rozhodčí na MS 
budou hrazeny TK AER. Náklady na účast ostatních členů české výpravy na MS 2016 budou 
hrazeny mimo rozpočet ČGF. 
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VV ČGF schválil Plán přípravy reprezentačních družstev seniorek, juniorek a kadetek 
v gymnastickém aerobiku na rok 2016 s výhradou ke změnám předloženého rozpočtu dle 
možností ČGF.   
 
pro: 4 proti: 0 zdr.: 1 

 
 
 Plán přípravy reprezentačního výběru ČR ve sportovní gymnastice  mužů na rok 2016 
   Předseda TKM  A. Hasa předložil 2. návrh plánu přípravy reprezentačního družstva mužů. 

Reprezentačním trenérem mužů zůstává O. Otava. Do reprezentačního družstva mužů je 
zařazeno 8 závodníků. Pro účast na ME jsou stanoveny 3 druhy bodových limitů ve víceboji a 
na jednotlivých nářadích. Limit „A“ pro účast na 100% na náklady ČGF, limit „B“ pro účast na 
50% na náklady ČGF a limit „C“ pro možnou účast na náklady mimo rozpočet ČGF. Pro 
plnění nominačních kritérií se počítá se 2 mezinárodními závody v zahraničí. Výkonnostním 
cílem je umístění družstva na ME do 20. místa a umístění 1 závodníka do 16. místa na 
jednotlivých nářadích. Hlavním cílem je postup D. Jessena na OH 2016. 

 
VV ČGF schválil Plán přípravy reprezentačního družstva ve sportovní gymnastice mužů na 
rok 2016 s výhradou ke změnám předloženého rozpočtu dle možností ČGF.   
 
pro: 4 proti: 0 zdr.: 1 

 
 
 Plán přípravy reprezentačního výběru ČR ve sportovní gymnastice juniorů na rok 2016 
   Reprezentační trenér juniorů M. Vlk seznámil členy VV ČGF s 2. návrhem plánu přípravy 

reprezentačního družstva juniorů. Reprezentačními trenéry jsou M. Vlk a J. Labonek. Do 
reprezentačního družstva juniorů je zařazeno 12 závodníků. Pro účast na MEJ jsou stanoveny 
3 druhy bodových limitů ve víceboji. Limit „A“ pro účast na 100% na náklady ČGF, limit „B“ pro 
účast na 50% na náklady ČGF a limit „C“ pro možnou účast na náklady mimo rozpočet ČGF. 
A dále jeden bodový limit na jednotlivých nářadích. Nominace závodníků bude provedena na 
základě výsledků 3 mezinárodních závodů (Liberec 2015, Linz 2016, Berlín 2016). 
Závodníkovi budou ze 3 závodů započítány 2 nejvyšší dosažené známky na nářadí. Z těchto 
známek bude sestavena nejlepší možná varianta pro co nejvyšší možný součet bodů 
družstva. Výkonnostním cílem je umístění družstva na MEJ do 16. místa a postup 1 
závodníka do finále víceboje (umístění do 24. místa).  
 
VV ČGF schválil Plán přípravy reprezentačního družstva ve sportovní gymnastice juniorů na 
rok 2016 s výhradou ke změnám předloženého rozpočtu dle možností ČGF.   
 
pro: 4 proti: 0 zdr.: 1 

 
 
 Plán  přípravy reprezentačního výběru ČR ve sportovní gymnastice žen na rok 2016 
   Předseda TKŽ  M. Musil předložil 2. pracovní verzi plánu příprav reprezentačního družstva 

žen. M. Musil zůstává vedoucím trenérem reprezentačního družstva žen. Do reprezentačního 
družstva žen je zařazeno celkem 10 závodnic. Spodním bodovým limitem pro zařazení do 
reprezentačního výběru žen je 48,00 b. ve víceboji. Oproti 1. verzi plánu přípravy byly 
upraveny výkonnostní kritéria pro start družstva, popř. jednotlivkyň na ME 2016. 
Výkonnostním cílem je umístění družstva na ME do 16. místa a umístění 1 závodnice do 16. 
místa na jednotlivých nářadích.  

 
VV ČGF schválil Plán přípravy reprezentačního družstva ve sportovní gymnastice žen na rok 
2016 s výhradou ke změnám předloženého rozpočtu dle možností ČGF.   
 
pro: 4 proti: 0 zdr.: 1 

 
 
 
 



Zapsala: Vojáčková  
Kontroloval: Slavík 
V Praze  27.1. 2016 

- 7 - 

 
 Plán  přípravy reprezentačního výběru ČR ve sportovní gymnastice juniorek na rok 2016 
   Předseda TKŽ  M. Musil předložil 2. pracovní verzi plánu přípravy reprezentačního družstva 

juniorek. M. Musil zůstává vedoucím trenérem reprezentačního úseku juniorek. Členky 
reprezentačního výběru jsou na základě výkonnosti zařazeny do družstva „A“ (limit 49,00 b. - 
6 závodnic) nebo do družstva „B“ (limit 46,00 b. - 3 závodnice). Oproti 1. verzi plánu přípravy 
došlo k úpravě výkonnostních kritérií pro start družstva, popř. jednotlivkyň na MEJ 2016. 
Výkonnostním cílem je umístění družstva na MEJ do 15. místa, umístění 1 závodnice do 16. 
místa na jednotlivých nářadích a účast 1 závodnice ve finále víceboje (umístění do 24. místa).  

 
VV ČGF schválil Plán přípravy reprezentačního družstva ve sportovní gymnastice juniorek na 
rok 2016 s výhradou ke změnám předloženého rozpočtu dle možností ČGF.   
 
pro: 4 proti: 0 zdr.: 1 

 
 
 Plán  přípravy reprezentačního výběru ČR ve sportovní gymnastice žákyň na rok 2016 
   M. Musil seznámil VV ČGF se záměrem nesestavovat na rok 2016 reprezentační výběr žákyň 

z důvodu nezájmu významných oddílů o spolupráci v této věkové kategorii.  
    
   VV ČGF bere na vědomí rozhodnutí TKŽ nesestavovat na rok 2016 reprezentační výběr 

žákyň z důvodu nezájmu významných oddílů o spolupráci v této věkové kategorii. 
  
 
 Plán přípravy reprezentačních výběrů ČR  ve skocích na trampolíně na rok 2016 

Předseda TK TRA V. Zeman předložil VV ČGF návrh plánu přípravy reprezentačních výběrů 
juniorů  a seniorů ve skocích na trampolíně, který byl projednán na Valné hromadě oddílů 
skoků na trampolíně (16.1. 2016, Praha). Předseda TK TRA V. Zeman je vedoucím 
realizačního týmu. Vedoucím trenérem zůstává P. Dufek. Do reprezentačního družstva 
seniorů jsou zařazeni 4 muži a 4 ženy. Do reprezentačního družstva juniorů jsou zařazeni 2 
junioři a 1 juniorka. Hlavním cílem plánu je příprava na ME 2016 a MEJ 2016 s výhledem 
přípravy na soutěže nového olympijského cyklu 2017-2020. Výkonnostním cílem pro ME a 
MEJ je umístění v 1. polovině startovního pole v soutěži jednotlivců a jednotlivkyň a umístění 
do 10. místa v soutěži synchronních dvojic. 
 
VV ČGF schválil Plán přípravy reprezentačního družstva juniorů a seniorů ve skocích na 
trampolíně na rok 2016 s výhradou ke změnám předloženého rozpočtu dle možností ČGF.   
 
pro: 5 proti: 0 zdr.: 0 
 
 Úkol 8/1/2016: Zveřejnit na internetových stránkách ČGF schválené plány příprav 

reprezentačních výběrů ČR na rok 2016 ve sportovní gymnastice, ve 
skocích na trampolíně a v aerobiku. 

 Z: Slavík, Šotola     T: 30.1. 2016 
 
 
5. Hodnocení Mistrovství světa ve skocích na trampolíně, 21.-29.11. 2016, Odense, DEN 

 Českou účast na MS ve skocích na trampolíně zhodnotil předseda TK TRA V. Zeman. Na  
MS reprezentovali ČR N. Ashhab, K. Bäumelt, M. Pelc, A. Sült  a Z. Frydrychová.  
 
Na MS se měli naši reprezentanti pokusit vybojovat místa pro závěrečnou kvalifikaci na OH 
2016. U mužů se předpokládalo, že by mohli vybojovat místo jen za předpokladu předvedení 
životního výkonu některého ze závodníků, což se nestalo. Nejlepšího umístění dosáhl N. 
Ashhab, který v kvalifikaci obsadil 55. místo (99,190 b.). M. Pelc skončil na 62. místě (97,925 
b.), K. Bäumelt na 92. místě (81,940 b.) a A. Sült na 95. místě (78,205 b.). V soutěži 
jednotlivců startovalo celkem 123 závodníků. Na postup do 24 členného semifinále bylo 
zapotřebí získat 103,795 b.   
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Velké naděje se vkládaly do Z. Frydrychové, která již startovala na OH 2012 v Londýně. 
Bohužel v kvalifikaci nedokončila svou volnou sestavu, čímž skončil její olympijský sen a Z. 
Frydrychová skončila hluboko v poli poražených (73. místo - 56,655 b.). Na postup do 24 
členného semifinále bylo zapotřebí získat 97,680 b.  Nedařilo se ani mužům v soutěži 
synchronních dvojic. Po rozchodu úspěšné dvojice z Evropských her (4. místo) M. Pelc a N. 
Ashhab, startovali na MS v Odense N. Ashhab s A. Sültem, kteří v kvalifikaci podobně jako 
Z. Frydrychová nedokončili svou volnou sestavu a mezi 47 startujícími synchronními 
dvojicemi obsadili 45. místo (41,300 b.). 

 
    Závěr: Nebyl splněn žádný z výkonnostních cílů pro MS 2015 obsažený v Plánu přípravy 

reprezentačního družstva seniorů na rok 2015, tj. umístění jednotlivkyně do 16. místa, 
umístění synchronní dvojice žen do 10. místa, umístění jednotlivce do 30. místa, 
umístění synchronní dvojice mužů do 8. místa a umístění družstva mužů do 10. msta.   

  
Podrobné výsledky: http://www.gymfed.cz/kalendar/detail/40 

 
 
6. Hodnocení SpS, SCM,  VSCM,  OSpS 

VV ČGF projednal materiál předložený R. Slavíkem obsahující návrh seznamů sportovců 
zařazených do středisek pro rok 2016 včetně návrhů na zařazení sportovců a obsahující 
bodové hodnocení výkonů sportovců zařazených do jednotlivých středisek včetně návrhu na 
zařazení sportovců pro rok 2016 (sportovní gymnastika mužů a žen, aerobik a teamgym). 
Materiál týkající se SpS, SCM a VSCM skoků na trampolíně předloží předseda TK TRA ke 
schválení VV ČGF na březnové schůzi (2.3. 2016).  
 
VV ČGF schválil následující úpravu dokumentu „Hodnocení středisek“: 
- bod 1.2  Hodnocení výkonnosti zařazených sportovců    

       SG ženy: doplněno o nominační závody na MS. 
- tabulka 5 Státní reprezentace 

       Evropské hry byly zařazeny do společné kategorie s ME a MEJ. 
 
pro: 5 proti: 0 zdr.: 0 
 

Sportovní gymnastika muži - SpS 
 

oddíl / klub počet navrhovaných 
sportovců 

počet uznaných 
sportovců 

počet 
bodů 

T.J. Sokol Brno I 16 10 3,6 
SK Hradčany Praha 7 2 0,0 
T.J. Sokol Zlín 12 5 0,9 
T.J. Sokol Kolín 8 5 0,7 
TJ Sokol Pha Vršovice 10 5 0,5 
GK Šumperk 8 2 0,3 
TJ Prostějov* 4 0 0,0 

 *TJ Prostějov neplní druhým rokem kritéria pro SpS. V souladu s prováděcími pokyny                                
bude TJ Prostějov snížená paušální platba o 30%.  
 
 

Sportovní gymnastika muži - SCM a VSCM 
 

oddíl / klub počet navrhovaných 
sportovců 

počet uznaných 
sportovců 

počet 
bodů 

T.J. Sokol Brno I 11 10 22,1 
SK Hradčany Praha 7 7 11,9 
ČGF (VSCM) 5 5 29,8 
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Sportovní gymnastika ženy - SpS 
 

oddíl / klub počet navrhovaných 
sportovců 

počet uznaných 
sportovců 

počet 
bodů 

TJ Bohemians Praha 16 16 20,0 
T.J. Sokol Brno I 17 13 10,8 
T.J. Sokol Mor. Ostrava 6 6 3,7 
T.J. Sokol Kampa 14 14 12,3 
TJ  Prostějov 6 3 4,2 
GK Vítkovice 11 8 2,4 
T.J. Sokol Kladno 8 7 2,9 
GK Šumperk 6 4 1,3 
KSG Litvínov* 7 0 0,0 

* KSG Litvínov zaslal návrh na zřízení nového SpS. VV ČGF rozhodl nezřizovat v posledním 
roce olympijského cyklu 2013-2016 nové SpS.   
 
 

Sportovní gymnastika ženy - SCM a VSCM 
 

oddíl / klub počet navrhovaných 
sportovců 

počet uznaných 
sportovců 

počet 
bodů 

TJ Bohemians Praha 7 7 41,5 
T.J. Sokol Mor. Ostrava 7 7 20,4 
T.J. Sokol Brno I (SCM) 7 7 35,2 
T.J. Sokol Brno I (VSCM) 1 1 6,0 

 
 

Gymnastický aerobik - OSpS 
 

oddíl / klub počet navrhovaných 
sportovců 

počet uznaných 
sportovců 

počet 
bodů 

ASC Zlín 19 19 67,0 
Sport Aerobic Liberec 26 19 45,0 
Pro Fitness Praha 12 5 6,0 
 
 

TeamGym - OspS 
 

oddíl / klub počet navrhovaných 
sportovců 

počet uznaných 
sportovců 

počet 
bodů 

ČGF 30 29 0,0 
 
 

Seznamy zařazených sportovců pro rok 2016, jejich bodové hodnocení včetně orientačního 
výpočtu finanční částky budou zaslány ke kontrole oddílům, při kterých jsou zřízená SpS, 
OSpS, SCM a VSCM. Oddíly mohou do 14ti dnů od doručení zaslat na sekretariát ČGF 
případné opravy a připomínky. 
 

Úkol 9/1/2016: Zaslat oddílům, při kterých jsou zřízena SpS, OSpS, SCM a VSCM, ke 
kontrole seznamy zařazených sportovců pro rok 2016, jejich bodové 
hodnocení včetně orientačního výpočtu finanční částky. 

 Z: Slavík     T: 1.2. 2016 
 

Úkol 10/1/2016: Zaslat  členům  VV ČGF  konečný  návrh  dělení  finančních prostředků  SpS,  
OSpS, SCM a VSCM pro rok 2016. 

  Z: Slavík     T: 24.2. 2016 
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7. Zprávy z technických komisí  
 

a/ Všeobecná gymnastika (J. Bučko) 
 
 Mistrovství ČR TeamGym 2016 

J. Bučko informoval, že MČR TeamGym 2016 proběhne ve dnech 22.-24.4. 2016 v Ostravě 
v Trojhalí. 

 
 Kolokvium „Gymnastics for All“, 19.-22.5. 2016, Dornbirn, AUT 

V rakouském Dornbirnu proběhne v květnu 2016 kolokvium pořádané TK VG FIG, které bude 
věnované aktivitám spadajícím pod všeobecnou gymnastiku, návštěvě míst, kde se uskuteční 
Světová gymnaestráda 2019 a v neposlední řadě budou účastníkům poskytnuty informace o 
akci „World Gym for Life Challenge 2017“. 

 
 
b/ Sportovní gymnastika mužů (A. Hasa) 
 
 Úprava Závodního programu mužských složek ve sportovní gymnastice 

 Předseda TKM A. Hasa informoval VV ČGF o změnách v Závodním programu pro rok 2016.  
Dojde k drobným úpravám povinných sestav VS1 a VS2. Zásadní změna bude u soutěže 
družstev: Soutěž Extraligy bude jednokolová. I. liga a Liga mládeže (II. liga) zůstává nadále 
dvoukolovou soutěží. Upravený Závodní program musí být zveřejněn nejpozději 15. 2. 2016. 
 
 
c/ Sportovní gymnastika žen (M. Musil) 

 
 Výcvikový tábor žákyň, 5.-7.2. 2016, Prostějov 
    M. Musil informoval o pořádání otevřeného výcvikového táboru ve sportovní gymnastice 

žákyň (r.nar. 2003 a mladší), který proběhne ve dnech 5.-7.2. 2016 v gymnastické tělocvičně 
ZŠ Melantrichova v Prostějově. V současné době je přihlášeno cca 50 závodnic z 15 oddílů. 

 
 Úprava Závodního programu ženských složek ve sportovní gymnastice 

 Předseda TKŽ M. Musil informoval VV ČGF o změnách v Závodním programu pro rok 2016. 
 Dojde k drobným úpravám povinných sestav. Zásadní změnou je zvýšení věku závodnic pro 
start v soutěži Extraligy z 8 let na 12 let a vložení povinné sestavy na hrazdě pro kategorii 
starší žákyně, což platí pouze v případě startu na MČR. Upravený Závodní program musí být 
zveřejněn nejpozději 15.2. 2016. 

 
 

d/ Skoky na trampolíně (V. Zeman) 
 
 Valná hromada skoků na trampolíně, 16.1. 2016, Praha 

V. Zeman informoval o průběhu a závěrech Valné hromady oddílů skoků na trampolíně. Valná 
hromada projednala a schválila:  
- Zprávu o činnosti za rok 2015 a základní záměry činnosti na rok 2016  
- Plán přípravy reprezentačního družstva seniorů a juniorů ve skocích na trampolíně 2016 
- Sportovní kalendář na rok 2016 
- Změny, úpravy a doplňky národních předpisů pro skoky na trampolíně 
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8. Různé 

 
 Registrace - dlužné částky 

R. Slavík informoval o dlužných částkách registrovaných oddílů a individuálních členů 
v celkové výši 72.400,- Kč, které souvisejí s registracemi. Navrhl využít čl. IV odst. 3. platných 
Stanov ČGF řešící pozastavení členství a zaslat příslušným kolektivním a individuálním 
členům výzvu k úhradě dlužných částek včetně informace o možném pozastavení členství. 
 
VV ČGF odsouhlasil zaslání výzvy kolektivním a individuálním členům k úhradě dlužných 
částek včetně informace o možném pozastavení členství na základě čl. IV odst. 3. platných 
Stanov ČGF. 
 
pro: 5 proti: 0 zdr.: 0 
 
Úkol 11/1/2016:  Zaslat kolektivním a individuálním členům výzvu k úhradě dlužných částek 

včetně informace o možném pozastavení členství na základě čl. IV odst. 3. 
platných Stanov ČGF. 

 Z: Sarichev, Šotola    T: 30.1. 2016 
 

 E-learningové trenérské kurzy 
Předseda MK J. Chrudimský zaslal v listopadu 2015 na sekretariát ČGF návrh obsahu e-
lerningových trenérských kurzů včetně případných jmen odborných garantů e-learningových 
učebních textů. VV ČGF souhlasí se zaslaným návrhem a požádal J. Chrudimského o 
zahájení prací na učebních textech pro e-learningové trenérské kurzy. 
 
 
Úkol 12/1/2016: Připravit učební texty pro pro e-learningové trenérské kurzy.. 
  Z: Chrudimský, Šotola    T: 30.4. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příští schůze VV ČGF se uskuteční ve středu 2.3. 2016 od 11.30 hod.  


