„Moderní gymnastika, jako sport spojující eleganci těla a zdraví pohybu,
přirozeně patří do Karlových Varů a celého lázeňského regionu, kde se
historicky snoubí léčivá síla přírody a krása lázeňských měst.“

CARLSBAD

RG CUP

Foto © 2013 Roman Knedlík • www.fotonok.com

OBRAZEM:
1. KARLOVARSKÝ POHÁR
mezinárodní závody v moderní gymnastice
sobota 15. června 2013 • KV Arena • Karlovy Vary • Česká republika
»
»
»
»

Účast 131 moderních gymnastek z 10 států světa
Celodenní závodní a doprovodný program pro více než 300 diváků
Moderní KV Arena se špičkovým vybavením i zázemím
Nejkrásnější lázeňské město v srdci Evropy

Pořádající oddíl moderní gymnastiky TJ Slavia Karlovy Vary, člen Českého svazu moderní gymnastiky
e-mail: info@gymnastika-kv.cz • telefon: +420 602 495 191 • web závodů: www. gymkv.cz

„Úžasné místo, kde si mohla naše děvčata zazávodit.
Cítila se tam jako na Olympiádě. Budeme vzpomínat
na přátelské a ochotné členy vašeho klubu.“
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Inge Wuyts a Bert van Leemputte - Elegantia Belgium
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Slavnostní nástup zúčastněných moderních gymnastek proběhl za hudebního doprovodu pochodu z „Novosvětské“ symfonie Antonína Dvořáka,
která měla premiéru právě v Karlových Varech.
Třicetičlenná porota pracovala pod vedením hlavního rozhodčího Miroslava Radka Urminského. Díky nasazení 3 sad rozhodčích nemusel každý
rozhodčí pracovat celý závodní den a měl čas si závodů užít i jako divák nebo trenér svého klubu.
Moderní KV Arena nabízí krásné prostředí pro závodnice i diváky a multimediální vybavení, jako např. „videokostku“, na které mohli diváci
sledovat zajímavé a zpomalené záběry gymnastek i výsledkový servis.
Dostatek prostoru pro závodní i tréninkovou část ocenily všechny závodnice, které je mohly kromě své přípravy využít i pro relaxaci. Medaile
získaly jen ty nejlepší, úchvatné zážitky ze závodů i Karlových Varů si jistě odvezly všechny.

Moderní gymnastika se vrátila divákům v Karlových Varech ve velkém stylu. Na den přesně 55 let po prvním oficiálním
mistrovství České republiky v moderní gymnastice, které proběhlo v Grandhotelu Pupp, uspořádal oddíl moderní
gymnastiky TJ Slavia Karlovy Vary povedené mezinárodní závody v moderní sportovní hale KV Arena.
Závody se staly nejen prestižní akcí moderní gymnastiky s velmi kladným ohlasem zúčastněných klubů, ale také krásným
dárkem pro závodnice karlovarského oddílu, poctou jednomu z nejkrásnějších olympijských sportů i místní oslavou výročí
60 let moderní gymnastiky v České republice.
Věříme, že jsme položili základy nové sportovní tradici, která bude založena
nejen na skvělých výkonech moderních gymnastek, ale i na geniu loci
krásného lázeňského města Karlovy Vary.
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Zúčastněné kluby
Česká republika: GSK Ústí nad Labem • Ideastav Chodov • MIKA Chomutov
• RG Proactive Milevsko • SC 80 Chomutov • SK MG AJUR Hradec Králové
• SK MG Veselí nad Moravou • Slavia DDM Plzeň • Slavia SK Rapid Plzeň • SSK Vítkovice
• TJ Slavia Hradec Králové • TJ Slavia Karlovy Vary • TJ Slavoj Plzeň • TJ Sokol Plzeň IV
• TJ ZŠ Hostivař Praha
Belgie: Elegantia, Lille
Itálie: GR Albachiara, Lucca
Izrael: Harmony Givatayim
Německo: SVNA Hamburg • TSV 1861 Hof • TSV 1880 Gera - Zwötzen • TuG Leipzig
Polsko: SGA Bielsko-Biała • UKS 41 Łódź
Rakousko: LZ Wiener Neustadt
Rusko: Moscow 24
Ukrajina: SK Dynamo, Lviv
Velká Británie: Trafford RGC, Crewe • Elena RGC, Birmingham

více foto a video najdete na www.gymkv.cz

„Po 55 letech jste důstojně v Karlových Varech navázali, i když ten datum
byla úžasná náhoda. Laťku jste si nasadili hodně vysoko. Gratuluji
k úspěšnému zvládnutí akce i k pozitivním ohlasům.“
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Alena Hejlíková - TJ DDM Plzeň
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Pro diváky bylo v přestávkách mezi závodními kategoriemi připraveno celkem 12 exhibičních vystoupení. Diváci ocenili taneční vystoupení
zumby, orientálních tanců, StreetDance, baletu nebo standardních a latinskoamerických tanců.
Vrcholem pak byla vystoupení BreakDance v podání RapPresent Karlovy Vary, Orientální tanec žen s vějíří Carpe Diem pod vedením Lucie
Mercové a šou tanečních mistrů Jana Ondera a Lucie Hunčárové.

První karlovarské mezinárodní závody v moderní gymnastice proběhly opravdu v klidné a přátelské atmosféře a staly se tak
svátkem moderní gymnastiky, příležitostí pro setkání nejen závodnic, ale i trenérů a rozhodčích z různých koutů světa.
Mnoho účastníků využilo příležitost navštívit a prohlédnout si krásné lázeňské město Karlovy Vary. Členové karlovarského
klubu moderní gymnastiky TJ Slavia rádi s účastníky strávili nejen napětí závodního dne, ale i pohodové chvíle během
společné prohlídky města, večeře či after party.
V průběhu závodního dne se představilo 11 kategorií všech věkových a výkonnostních skupin volného programu moderní
gymnastiky. Diváci i právě necvičící závodnice mohli shlédnout a porovnat skvělé sportovní výkony, choreografie i hudby.
Díky nadšení pořadatelů, ochotě sponzorů a pohodě účastníků se podařilo zorganizovat výjimečné závody na úrovni, která
se běžně nevidí. Těšíme se, že příští rok budou tyto závody ještě lepší a úžasnější.
Děkujeme všem závodnicím za skvělé sportovní výkony, rozhodčím za zodpovědnou a náročnou práci, médiím za skvělou
propagaci celé akce a divákům za jejich návštěvu a výbornou atmosféru.
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Vítězky kategorií I. - V.
I. + II. Naděje nejmladší (* 2006 - 2007): 1. Luisa-Marie Kaufmann (SVNA Hamburg,
GER) • 2. Klára Kuncová (TJ Sokol Plzeň IV., CZE) • 3. Vendula Samková (SK MG AJUR
Hradec Králové, CZE) + Charlotte Pelclová (SK MG AJUR Hradec Králové, CZE)
III. Naděje nejmladší (* 2005): 1. Natalia Polaczek (SGA Bielsko-Biala, POL) • 2. Kinga
Ceglarek (SGA Bielsko-Biala, POL) • 3. Kateřina Ťupová (SC 80 Chomutov, CZE)
IV.-A Naděje mladší (* 2004): 1. Barbora Kafková (TJ Slavia Hradec Králové, CZE) •
2. Shirli Avidor (Harmony Givatayim, ISR) • 3. Erika Nešporková (SSK Vítkovice, CZE)
IV.-B Naděje mladší (* 2003): 1. Anastasiya Levkut (SK Dynamo, UKR) • 2. Tereza
Kutišová (RG Proactive Milevsko, CZE) • 3. Oliwia Karczmar (UKS 41, POL)
V.-A Kadetky mladší (* 2002): 1. Nina Kosovan (SK Dynamo, UKR) • 2. Diana Yaremko
(SK Dynamo, UKR) • 3. Aleksandra Gruszka (SGA Bielsko-Biala, POL)
V.-B Kadetky mladší (* 2001): 1. Karolína Vostatková (SC 80 Chomutov, CZE) •
2. Sabrina Můčková (SK MG Veselí nad Moravou, CZE) • 3. Babette Van Reusel
(Elegantia, BEL) • 4. Klára Tamchynová (TJ Slavia Karlovy Vary, CZE)

více foto a video najdete na www.gymkv.cz

„Na váš závod jsem se velice těšila, protože navštívit vaše město byl můj
sen a díky pořádanému poháru jsem si jej splnila. Líbila se mi i hala,
která dávala závodům patřičný šmrnc a úroveň. Systém rozhodování
na 3 skupiny byl velmi příjemný proto, že si mohli rozhodčí na chvíli
vydechnout. Rozhodovat vše celý den je opravdu náročné.
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Markéta Roubalová - SK MG Veselí nad Moravou

Foto Vladimír Rešetár
Foto Petr Rubáš

Pro vítězné závodnice byly připraveny velké medaile, originální lázeňský pohárek s logem závodů a sada karlovarského porcelánu. Všechny
závodnice pak obdržely krásný diplom a dárkovou tašku s hodnotnými cenami. Vystavené ceny neunikly zvědavým pohledům jejich adeptek.
Nejmladší účastnice závodů Ambra Butelli (ročník 2007) z Italského klubu GR Albachiara obdržela plyšového krtka a její štěstí bychom mohli
v tu chvíli rozdávat i ostatním.
Absolutním vítězem se stalo družstvo SK Dynamo Ukrajina ve složení Anastasiya Ivanochko, Olga Kozak a Mariya Holovina. Jejich trenérka
Olga Kravchenko převzala symbolický karlovarský pohár. Diplomy předává hlavní rozhodčí závodů.
Zlaté medailistky prvního ročníku Karlovarského poháru - závodů v moderní gymnastice na společné fotografii s ředitelem závodů
Jiřím Herianem, který až v tuto chvíli mohl být s průběhem závodního dne plně spokojen.

I když byl závodní den dlouhý, všechny závodnice se těšily na závěrečný ceremoniál, kde byly vyhlášeny všechny výsledky
a předány ceny. Předávání cen se kromě organizátorů ujali i hosté - náměstek primátora Karlových Varů, Mgr. Jiří Klsák;
vedoucí produkce a marketingu KV Areny, Lucie Švantnerová a bývalá členka karlovarského oddílu a dnes seniorská
reprezentantka České republiky v moderní gymnastice, Andrea Kheilová.
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Vítězky kategorií VI. - X.
VI. Naděje starší (* 2001 - 2002): 1. Anastasiya Ivanochko (SK Dynamo, UKR) • 2. Marta
Czak (SGA Bielsko-Biala, POL) • 3. Zuzanna Polus (UKS 41, POL)
VII. Kadetky Starší (* 1998 - 2000): 1. Andrea Kozová (SSK Vítkovice, CZE) •
2. Magdalena Pilch (SGA Bielsko-Biala, POL) • 3. Kristina Bernatová (TJ Slavia Karlovy
Vary, CZE)
VIII. Juniorky (* 1998 - 2000): 1. Mariya Holovina (SK Dynamo, UKR) • 2. Johana
Marešová (Ideastav Chodov, CZE) • 3. Adrianna Szatan (SGA Bielsko-Biala, POL) •
13. Zuzana Rubášová (TJ Slavia Karlovy Vary, CZE)
IX. Dorostenky (* 1997 a starší): 1. Martina Buchtelová (SK MG Veselí nad Moravou,
CZE) • 2. Kristýna Kováčová (TJ Sokol Plzeň IV., CZE) • 3. Martina Volnerová (Slavia DDM
Plzeň • CZE)
X. Seniorky (* 1997 a starší): 1. Olga Kozak (SK Dynamo, UKR) • 2. Polina Gruzdeva
(Moscow 24, RUS) • 3. Martina Illichová (Ideastav Chodov • CZE)

více foto a video najdete na www.gymkv.cz

„Celá akce byla úspěšná! Soutěžní hala jako na mistrovství Evropy,
příjemný personál a tak dále. Rádi bychom se zúčastnili i příští rok.“
Olga Golecko - SVNA Hamburg
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1. Karlovarský pohár - mezinárodní závody v moderní gymnastice proběhl za podpory Statutárního města
Karlovy Vary a Karlovarského kraje. Záštitu nad závody převzali Ing. Petr Kulhánek, primátor města Karlovy
Vary a JUDr. Václav Sloup, náměstek hejtmana Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy.
Děkujeme všem partnerům, kteří podpořili tyto mezinárodní závody a pomohli přinést do Karlových
Varů tento nádherný sport, který svým charakterem právem do lázeňského města náleží.
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