„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.“
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2. KARLOVARSKÝ POHÁR | The 2nd Carlsbad RG Cup
mezinárodní závody v moderní gymnastice
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sobota 14. června 2014 • KV Arena • Karlovy Vary • Česká republika

Účast 126 moderních gymnastek z 9 států světa
Celodenní závodní a doprovodný program pro více než 500 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
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Na slavnostním nástupu zúčastněných moderních gymnastek jsme mohli vidět závodnice, které se do Karlových Varů po roce vrátily i nové tváře,
které byly fascinované prostory gymnasticky připravené a vyzdobené KV Areny.
Třicetičlenná porota pracovala pod vedením hlavní rozhodčí Gabriely Kavalířové z Plzně. Opět se podařilo zrealizovat nasazení více sad
rozhodčích a tak 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.

Karlovarský oddíl TJ Slavia navázal na úspěch loňského premiérového ročníku a po roce opět do KV Areny pozval závodnice
moderní gymnastiky z celé Evropy. Nejen že už tak vysoce nasazenou laťku úrovně závodů ještě výrazně zvedl, ale domácí
závodnice Klára Orlová a Kristina Bernatová si odnesly krásné stříbrné medaile a Adriana Divišová neméně cennou
bronzovou.
Díky renomé, které si závody získaly po prvním ročníku, byl i letos ohromný zájem účastnic ze zahraničí i z řad domácích
oddílů. Pro všechny zúčastněné se účast na karlovarských závodech stala nejen prestižní záležitostí, ale rovněž skvělým
závěrem jarní sezóny. Nejen moderní gymnastky, ale i jejich doprovod si odváželi zážitky ze skvělé atmosféry domů.
Úspěch druhého ročníků tak byl dalším krůčkem k vybudování tradiční sportovní akce v Karlových Varech, která bude
založena nejen na skvělých výkonech moderních gymnastek, ale i na geniu loci krásného lázeňského města.
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Zúčastněné kluby

Česká republika: GSK Ústí nad Labem • Ideastav Chodov • RG Proactive Milevsko
• SC 80 Chomutov • SK GymŠarm Plzeň • SK MG Vysočina Jihlava
• Slavia DDM Plzeň • SVČ Bruntál • TJ Bižuterie Jablonec / Nisou • TJ Bohemians Praha
• TJ Slavia Hradec Králové • TJ Slavia Karlovy Vary • TJ Slavoj Plzeň
• TJ Sokol Jablonec / Nisou • TJ Sokol Plzeň IV • TJ Sokol Praha Královské Vinohrady
Belgie: Elegantia, Lille
Estonsko: TIP - TOP klub
Itálie: Ginnastica Ritmica Albachiara, Lucca
Lotyšsko: Riga Gymnastics School
Německo: SVNA Hamburg • TuG Leipzig
Polsko: Carramba Katowice • UKS 41 Łódź
Rakousko: Tiroler Landesfachverband • ÖTB-TV Wien - Mariahilf ASVÖ
Ukrajina: SK Dynamo, Lviv

více foto a video najdete na www.gymkv.cz
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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, rock ‚n‘ rollu nebo latinskoamerických tanců.
Diváci potleskem nejvíce ocenili vystoupení BreakDance v podání RapPresent Karlovy Vary, Orientální tanec žen s vějíří pod vedením Lucie Mercové
z Carpe Diem, šou tanečních mistrů Jana Ondera a Lucie Hunčárové a skupinovou sestavou moderní gymnastiky v podání „Chomutovských Prdů“.

Druhé karlovarské mezinárodní závody v moderní gymnastice proběhly opět v klidné a přátelské atmosféře. Na tento
svátek moderní gymnastiky se dlouho dopředu těšili závodnice, trenéři i rozhodčí z různých koutů světa.
V průběhu závodního dne se představilo 10 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.
Večer po náročném závodním dni čekala na účastníky after party s rautem, na které si účastníci mohli vzájemně
připomenout své celodenní zážitky a navázat přátelství s dalšími kluby. Mnoho účastníků rovněž využilo příležitost strávit
v Karlových Varech více dnů a prohlédnout si krásy lázeňské města.
Díky ochotě sponzorů, nadšení pořadatelů a zájmu účastníků se opět podařilo zorganizovat výjimečné závody na úrovni,
která se běžně nevidí. Věříme, že příští ročník přinese účastníkům i divákům ještě více zážitků.
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. - III.

I.B Naděje nejmladší (* 2007):
1. Suchá Tereza (SK MG Vysočina Jihlava, CZE) • 2. Chorna Karina (SK Dynamo Lviv, UKR) •
3. Matysek Angelika (ÖTB-TV Wien - Mariahilf ASVÖ, AUT) • 4. Klára Svobodová (TJ Slavia
Karlovy Vary, CZE)
I.A Naděje nejmladší (* 2006):
1. Kaufmann Luisa-Marie (SVNA - Hamburg, DEU) • 2. Orlová Klára (TJ Slavia Karlovy Vary,
CZE) • 3. Divišová Adriana (TJ Slavia Karlovy Vary, CZE)
II.B Naděje mladší (* 2005):
1. Polláková Eliška (Ideastav Chodov Praha, CZE) • 2. Vildere Marta (Riga Gymnastics School,
LVA) • 3. Fjodorova Veroonika (TIP - TOP klub, EST)
II.A Naděje mladší (* 2004):
1. Kafková Barbora (TJ Slavia Hradec Králové, CZE) • 2. Fatejeva Anastasia (TIP - TOP klub,
EST) • 3. Demyanovska Yana (SK Dynamo Lviv, UKR)
III. Kadetky mladší (* 2002 - 2003):
1. Smékalová Barbora (SVČ Bruntál, CZE) • 2. Pochylá Nela (SK MG Vysočina Jihlava, CZE) •
3. Kotašková Natálie (RG Proactive Milevsko, CZE)

více foto a video najdete na www.gymkv.cz
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Pro vítězné závodnice byly připraveny „mega“ velké medaile, originální lázeňský pohárek s logem závodů a sada karlovarského porcelánu.
Všechny závodnice pak obdržely krásný diplom a dárkovou tašku s hodnotnými cenami.
Opět jsme ocenili účast i odvahu nejmladší účastnice závodů, kterou letos byla Daria Druntsenko (ročník 2007) z Estonského Tip - Top klubu
a obdržela tradičního velkého plyšového krtka.
Absolutním vítězem se stalo opět družstvo SK Dynamo Ukrajina ve složení Anastasiya Ivanochko, Marta Chernenko a Olga Kozak. Jejich trenérka
Olga Kravchenko převzala již podruhé symbolický karlovarský pohár.
Zlaté medailistky prvního ročníku Karlovarského poháru - závodů v moderní gymnastice na společné fotografii s ředitelem závodů
Jiřím Herianem, který byl s průběhem druhého ročníku více než 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 milí hosté - poslankyně
Parlamentu České republiky, Markéta Wernerová a náměstek primátora
Karlových Varů, Mgr. Jiří Klsák.
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Vítězky kategorií IV. - VIII.

IV. Naděje starší (* 2002 - 2003):
1. Ivanochko Anastasiya (SK Dynamo, UKR) • 2. Kosovan Nina (SK Dynamo, UKR) •
3. Gabrielová Tarja (Ideastav Chodov Praha, CZE)
V. Kadetky starší (* 1999 - 2001):
1. Fiedlerová Gabriela (SK MG Vysočina Jihlava, CZE) • 2. Kreisslová Karolína (RG Proactive
Milevsko, CZE) • 3. Hejduková Denisa (SK MG Vysočina Jihlava, CZE) • 17. Tamchynová
Klára (TJ Slavia Karlovy Vary, CZE)
VI. Dorostenky (* 1998 a starší):
1. Quilici Margherita (Ginnastica Ritmica Albachiara, ITA) • 2. Bernatová Kristina (TJ Slavia
Karlovy Vary, CZE) • 3. Tilcerová Kláraá (SC 80 Chomutov, CZE) • 7. Špičková Anna (TJ
Slavia Karlovy Vary, CZE)
VII. Juniorky (* 1999 - 2001):
1. Marešová Johana (Ideastav Chodov Praha, CZE) • 2. Chernenko Marta (SK Dynamo,
UKR) • 3. Golovina Mariya (SK Dynamo, UKR)
VII. Seniorky (* 1998 a starší):
1. Kozak Olga (SK Dynamo, UKR) • 2. Stadnytska Darya (SK Dynamo, UKR) •
3. Kheilová Andrea (Ideastav Chodov • CZE)

více foto a video najdete na www.gymkv.cz
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2. 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 PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje.
Děkujeme všem partnerům, kteří podpořili tyto mezinárodní závody a pomohli opět přinést
do Karlových Varů tento nádherný sport, který svým charakterem právem do lázeňského města náleží.

Teaching
Translating

&

