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S

PLNĚNÝ SEN

Není lepšího místa, kde ukázat krásy moderní gymnastiky, než ve městě, které je svojí krásou proslulé. A není lepšího pocitu, než být součástí splněného snu - odvážné vize o velkých mezinárodních
závodech v moderní gymnastice, které využijí atraktivitu krásného lázeňského města i prostředí moderní sportovní haly a nabídnou účastníkům opravdu nevšední zážitek.
Tento sen začal v létě 2012 v mysli trenérů karlovarského oddílu moderní gymnastiky, jehož závodnice nikdy předtím neměly možnost zúčastnit se závodů ve vlastním městě. Nejspíše souhrou historických náhod totiž nebyla nikdy v Karlových Varech a okolí vybudována vhodná sportovní hala.
Byla to tehdy hodně odvážná myšlenka uspořádat tyto závody v nedávno dokončené supermoderní
multifunkční KV Areně.
Odhodlání několika „šílenců“ však bylo natolik silné, že i finanční a technické podmínky realizace,
které by pro drtivou většinu podobně velkých oddílů byly naprosto odrazující, se staly naopak velkou výzvou a motivací dokázat téměř nemožné. Těmto nadšencům se podařilo pro podporu jejich
myšlenky získat město Karlovy Vary, Karlovarský kraj a mnoho dalších skvělých sponzorů. Díky obětavosti a přístupu všech členů realizačního týmu se pak podařilo zdánlivě nemožné a krásné mezinárodní závody splnily sen nejen svým pořadatelům, ale také spoustě běžných gymnastek, které se
mohly na Carlsbad RG Cup cítit jako na olympiádě.
To, že proběhl úspěšně již čtvrtý ročník, znamená, že se podařilo sen změnit ve skutečnost a v Karlových Varech vznikla nová tradice svátku moderní gymnastiky, kde kromě sportovních výkonů jde
i o skvělou atmosféru a přátelská setkání příznivců tohoto krásného sportu z celého světa.
Svůj velký podíl na úspěchu mají i samotné závodnice, které vdechly svým sportovním nadšením
a krásou svých výkonů této akci život i ducha, a bez kterých by Carlsbad RG Cup nebyl tím, čím je.
Věříme, že se Karlovy Vary trvale a výrazně zapíší do mapy moderní gymnastiky.
Jiří Herian, předseda pořádajícího klubu TopGym Karlovy Vary
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ARLOVY VARY - DUCH MÍSTA
Karlovy Vary, které nejen místní patrioti považují za nejkrásnější lázeňské město v Evropě, jsou srdcem celého
lázeňského regionu, královským městem s bohatou
historií, lázeňskou tradicí a léčivými prameny, které
vždy navštěvovali hosté z celého světa nejen za účelem
ozdravění těla, ale i duše. Karlovy Vary navštívilo nespočet významných uměleckých, vědeckých i politických
osobností, jako například ruský car Petr Veliký, Franz
Josef I., T. G. Masaryk, Ludwig van Beethoven, Niccolò
Paganini, Fryderyk Chopin, Wolfgang Amadeus Mozart,
Sigmund Freud a mnoho dalších. Novodobá hvězdná
jména patří rovněž návštěvníkům tradičního mezinárodního filmového festivalu, po jehož červeném koberci
prošli Leonardo DiCaprio, Michael Douglas, Morgan Freeman, Keira Knightley, Robert Redford, Sharon Stone,
Robert De Niro, John Travolta, Richard Gere a mnoho
dalších.
Proslulé lázeňské město Karlovy Vary je rovněž historicky
úzce spjato s moderní (dříve uměleckou) gymnastikou,
a to od jejího vzniku v Československu až po současnost.
V roce 1955 v lázeňském městě vznikl jeden z prvních
oddílů v tehdejším Československu. Dne 15. 6. 1958 proběhlo v karlovarském Grandhotelu Pupp první oficiální
mistrovství Československa v tomto olympijském sportu.

Přesto, že toto město plné života, zdraví a elegance
samo vybízí k uspořádání mezinárodní sportovní akce
plné elegance a krásy pohybu, tak se na dlouhá léta
moderní gymnastika v Karlových Varech před zraky diváků skryla a pouze cvičila v různých tělovýchovných
spolcích.
Až po dlouhých 55 letech uspořádal 15. 6. 2013 oddíl
moderní gymnastiky TJ Slavia Karlovy Vary (dnes sportovní klub TopGym Karlovy Vary) povedené mezinárodní závody v multifunkční sportovní hale KV Arena. Tím
se moderní gymnastika vrátila divákům v Karlových Varech ve velkém stylu.
Tři úspěšné další ročníky, zvyšující se úroveň, zájem
a spokojenost účastníků i diváků tak budují v Karlových
Varech základy tradiční sportovní akce, která je postavena nejen na skvělých výkonech moderních gymnastek,
ale i na geniu loci krásného lázeňského města.
Vychutnejte si i vy v Karlových Varech atmosféru lázní
i moderní gymnastiky!

photos: wwwdianakv.cz

K

„Jelení skok“ není jen název prvku v moderní gymnastice, ale v Karlových
Varech zejména místo, ze kterého dle pověsti během honu skočil jelen
do horkých pramenů v říčce Teplé, což vedlo císaře Karla IV.
v roce 1370 k založení proslulého lázeňského města.
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Všech čtyř ročníků
v letech 2013 - 2016
se zúčastnilo již
527 závodnic
z 18 zemí světa

Ú

ČASTNÍCI 2016

4.

ročník

14
států

29 138

oddílů

závodnic

Česká republika: MIKA Chomutov • SC 80 Chomutov • SK TART MS Brno • SKP MG Brno • Sokol Praha VII
• TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou • TJ Sokol Jablonec nad Nisou Sportcentrum • TJ Sokol Plzeň IV •
TJ Sokol Praha Královské Vinohrady • TJ Sokol Žižkov I • TJ Žďár nad Sázavou • TopGym Karlovy Vary
Austrálie: LRG PLC Sydney
Belgie: Elegantia Lille
Bulharsko: CHAR-DKS Varna
Estonsko: TIP - TOP klub Tallinn
Chorvatsko: KRSG Poreč
Německo: SC Gruen-Weiss Paderborn • SVNA Hamburg • Turn und Gymnastik club Leizpig • TTS - Erika
Izrael: Jerusalem
Litva: Kaunas Center Sport School
Nizozemsko: GV Jahn Hillegom
Polsko: MKS Dąbrówka Poznań
Rusko: RG Team Moscow 24
Slovensko: TJ Sokol Bratislava I. Vinohrady
Ukrajina: SK Dynamo Lviv • OMSKG Zakarpattya
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Skvěle připravenou halu a dostatek prostoru pro závodní i tréninkovou část ocenily
všechny závodnice, které mohly zázemí kromě své přípravy využít i pro relaxaci.

A

TMOSFÉRA

Karlovarské mezinárodní závody v moderní gymnastice probíhají v klidné a přátelské atmosféře. Termín na konci školního roku,
po všech důležitých závodech a mistrovstvích, nabízí možnost zazávodit si bez stresu, jenom pro radost. Na tento svátek moderní gymnastiky se dlouho dopředu těší závodnice, trenéři i rozhodčí z různých koutů světa.
Závodní program sestává z 10 kategorií všech věkových a výkonnostních skupin volného programu linie A a B moderní gymnastiky. Diváci
i právě necvičící závodnice mohou shlédnout a porovnat skvělé sportovní výkony, choreografie i hudby.
Díky tomu, že polovinu startovního pole tvoří zahraniční závodnice,
mají moderní gymnastky ojedinělou příležitost porovnat své dovednosti opravdu v mezinárodním měřítku. Závodů se z České republiky
již zúčastnily i opravdové mistryně a reprezentantky republiky.
Díky ochotě sponzorů, nadšení pořadatelů a zájmu účastníků se daří
organizovat výjimečné závody na úrovni, která se běžně nevidí. Přejeme si, aby příští ročníky přinesly účastníkům i divákům ještě více
krásných zážitků.
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M

ODERNÍ GYMNASTIKA

Moderní gymnastika je ryze ženský sport, který
kombinuje prvky baletu, gymnastiky, divadelního
tance a akrobacie, a to jak s náčiním, tak bez něj.
Náčiním je švihadlo, obruč, míč, kužele a stuha. Moderní gymnastika oslovuje malá začínající děvčata
pohybovou elegancí, tanečními a baletními prvky,
manipulacemi s náčiním a v neposlední řadě krásnými zdobenými závodními dresy. Dovednosti moderních gymnastek a jejich mnohdy až neuvěřitelné
výkony pak nadchnou i všechny diváky. Gymnastky
začínají trénovat obvykle od velmi mladého věku
a sportovního vrcholu často dosahují již před dvacátým rokem.
Moderní gymnastika vzešla z tanečních a baletních
škol na přelomu 19. a 20. století. Olympijským sportem se stala v roce 1984 na letních olympijských
hrách v Los Angeles. Společné skupinové skladby
se pak poprvé představily na letních olympijských
hrách 1996 v Atlantě.
Moderní gymnastika patří v České republice mezi
tradiční sporty. V roce 2013 oslavila šedesáté výročí. Za tuto dobu české gymnastky vybojovaly celou
řadu mezinárodních medailových úspěchů.

Na II. mistrovství světa, které hostila v roce 1965
Praha, se stala absolutní mistryní světa československá reprezentantka Hana Mičechová - Sitnianská.
Na olympijských hrách v Barceloně v roce 1992 dosáhla Lenka Oulehlová až na osmé místo.
I Karlovy Vary se do historie moderní gymnastiky
již jednou zapsaly. První mistrovství republiky bylo
pořádáno v Karlových Varech 15. 6. 1958 v Grandhotelu Pupp. V pětiboji startovalo 19 závodnic, titul
získaly Dagmar Šťastná a Alena Toušlová.
V moderní gymnastice se soutěží buď v jednotlivkyních, anebo ve společných (pódiových) skladbách
sestávajících z pětičlenných družstev. V České
republice můžou moderní gymnastky soutěžit
ve čtyřech výkonnostních programech: „Základním
programu“, kde jsou sestavy dané, „Kombinovaném
programu“, kde je jedna povinná a jedna volná sestava a nejobtížnějším a nejprestižnějším „Volném
programu“, kde jsou všechny sestavy volné a je předepsané pouze povinné náčiní pro jednotlivé věkové kategorie. Volný program se pro závodnice od 11
let ještě dělí na 2 větvě - „méně obtížnou“ národní
linii B a linii A, která se řídí pravidly mezinárodní
gymnastické federace (FIG).
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Monika Míčková (* 1991) začínala s moderní gymnastikou v 6 letech. Po třech letech
přestoupila do dnešního SK Tart MS Brno, kde začala intenzivně trénovat, ve 12
letech poprvé závodila na MČR v kategorii juniorek a o rok později se již umístila
na prvním místě. V roce 2011 poprvé vyhrála MČR seniorek a v následujících 4
letech pokaždé titul obhájila. Na MS 2015 ve Stuttgartu se jí podařilo vybojovat
místo na druhou kvalifikaci na LOH v Riu, kde, bohužel, její velký olympijský sen
skončil pro ni i celou českou moderní gymnastiku.
Moniky oblíbené náčiní je stuha a jejími sportovními vzory jsou Anna Bessonova,
Evgenia Kanaeva a Gana Rizatdinova.
Největší úspěchy: 3x mistryně ČR v juniorkách, 5x mistryně ČR v seniorkách (4x
i ve šech finále), 7. místo na ME v juniorkách v sestavě s kužely, 13. místo na LSU
v Kazani, několikanásobná mistryně ČR v pódiových skladbách.

M

ONIKA MÍČKOVÁ

Zvláštním a váženým hostem a osobností čtvrtého ročníku
Carlsbad RG Cup byla Monika Míčková, několikanásobná mistryně a dlouholetá reprezentantka České republiky v moderní gymnastice.
V květnu 2016 ukončila svoji závodní kariéru a přijela podpořit karlovarské závody. Předvedla divákům i závodnicím
skvělou gymnastickou exhibici a zejména české gymnastky,
pro které je vzorem, využily možnosti se s ní vyfotografovat
a nechat si podepsat její fotku. I díky její účasti byl letošní ročník více než vydařený.
„Měla jsem tu čest být hostem mezinárodních závodů Carlsbad RG Cup v Karlových Varech. Už samotné pozvání mě
mile překvapilo. Tento rok probíhal již 4. ročník, a není se
čemu divit. V Karlových Varech je krásně. Krásná příroda, lázně a další. Mají zde i krásnou halu a pořadatelé připravili originální ceny. Závod je hezky zorganizovaný a probíhal v přátelském a pohodovém duchu“, nešetřila pochvalami na adresu
závodů i města Monika Míčková.
„Mně se líbí na karlovarských gymnastkách, že je vidět, že
mají ze cvičení radost, že je to baví a nevidím tak, že by byly
pod tlakem. To se mi líbí moc, mnohde toto právě chybí“,
chválí Monika Míčková všechny domácí karlovarské závodnice, tedy i ty, které se tentokrát medailově neumístily.
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„Peklo pod pláštěm“ je název úvodní taneční exhibice v podání moderních
gymnastek pořádajícího TopGym Karlovy Vary.

D

Pestrý a dynamický kankán byl závěrečnou exhibicí
před vyhlášením výsledků v podání Tanečního studia Fontána.

OPROVODNÝ PROGRAM

Pro diváky i účastníky byl připraven bohatý doprovodný program.
Přestávky mezi závodními kategoriemi byly vyplněny zajímavými tanečními exhibicemi různých žánrů. Čtvrtý ročník nabídl divákům originální taneční exhibici moderních gymnastek pořádajícího TopGym
Karlovy Vary a další taneční žánry v podání hostů - orientální tanec,
balet, breakdance, jazz či kankán. Vrcholem bylo exhibiční vystoupení Moniky Míčkové.
V prostorách KV Areny mohli účastníci využít fotografických služeb,
prodeje gymnastických potřeb a malé divačky si mohly vyzkoušet
gymnastickou školičku.
Večer po náročném závodním dni čekala na účastníky after party
s rautem, kde si mohli vzájemně připomenout své celodenní zážitky
a navázat přátelství s dalšími kluby. Hosté na party jako by zapomněli
na únavu a dlouho do noci probírali své zážitky nejen ze závodů.
Mnoho účastníků závodů rovněž využilo příležitost strávit v Karlových Varech více dnů a prohlédnout si krásy lázeňského města. Členové organizačního týmu jim vyšli vstříc a ujali se funkce průvodců.
Medaile získaly jen ty nejlepší, úchvatné zážitky ze závodů i Karlových
Varů si jistě odvezly všechny účastnice. Jsme rádi, že se účastníkům
mezinárodní závody i město líbí natolik, že se chtějí za rok opět vrátit.
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Více než 30 rozhodčích pracovalo v roce 2016 pod vedením hlavní rozhodčí
Yvonny Ronzové z Hradce Králové. Stejně jako v předchozích ročnících 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.

Rozhodčí opět prokázali svoji profesionalitu a patří jim poděkování za náročnou
a odpovědnou práci. Svojí objektivitou tak rozhodli nejen o výsledcích jednotlivých
závodnic, ale rovněž i o dobrém jméně závodů Carlsbad RG Cup

R

OZHODČÍ

Jako pořadatelé chápeme, že i osoba hlavního rozhodčího vytváří
jméno těchto závodů. Proto tuto funkci nabízíme vždy někomu, kdo
již v moderní gymnastice získal osobní renomé.

Hlavní rozhodčí Carlsbad RG Cup
1. ročník 2013 - Miroslav Radek Urminský (SK MG Ajur Hradec Králové)
2. ročník 2014 - Gabriela Kavalířová (TJ Slavoj Plzeň)
3. ročník 2015 - Věra Nedbálková (SC80 Chomutov)
4. ročník 2016 - Yvonna Ronzová (RG Rycon Hradec Králové)

Vítězky kategorie VIII. Seniorky | Level A senior (* 2000 and older):
1. Božić Laura • KRSG Poreč • HRV
2. Radeva Romina • CHAR‐DKS • BUL
3. Titov Jenny • TuG Leipzig • DEU
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Petr Kopfstein, čtyřnásobný mistr světa v letecké akrobacii a pilot seriálu RedBull
AirRace v kategorii Masters, při předávání medailí.
Z vlastní zkušenosti Petr Kopfstein dobře ví, jak náročná je organizace velkých
sportovních akcí. Proto jsou jeho upřímná slova chvály na Carlsbad RG Cup pro
pořadatele obzvláště cenná.

Když se setkají opravdoví mistři: Osobnost Moniky Míčkové oslovila Petra
Kopfsteina natolik, že s ní uskutečnil předváděcí akrobatický let nad Karlovými
Vary. Monika Míčková si tak z lázeňského města odváží zpět do rodného Brna
zážitky nejen gymnastické. „Bylo to boží, děkuji moc“, komentovala bezprostředně
po přistání svůj životní zážitek nejlepší česká moderní gymnastka.

O

photo: archiv Petr Kopfstein

SOBNOSTI
Mgr. Jiří Klsák: „Zaujali mě zajímaví hosté.“
Svátek moderní gymnastiky si ani letos nenechal ujít náměstek
primátora Karlových Varů. Shlédl kategorie nejlepších závodnic
a podílel se tradičně na předávání medailí. „Líbila se mi atmosféra,
byla skvělá jako každý rok. Obsazení bylo letos silně mezinárodní, včetně exotické Austrálie. Obdivuji sportovní nasazení všech
vystupujících od nejmenších závodnic až po zkušené gymnastky.
Mistryně Monika Míčková je myslím vhodnou ukázkou toho, jaké
osobnosti takový sport může vychovat. Velmi si vážím toho, že se
pořadatelům takovou hvězdu na závody do Karlových Varů podařilo dostat. To svědčí o tom, že se neustále zvyšuje prestiž této
soutěže, nejen co do počtu závodnic. Rovněž chci pochválit organizaci a osobní nasazení pořadatelů“, shrnul své postřehy Jiří Klsák.

Ing. Edmund Janisch: „Děkuji za vzornou reprezentaci
Karlovarského kraje.“
Náměstek hejtmana Karlovarského kraje osobně přišel na zahájení závodů, kde popřál zdar celé akci a zejména dobré výkony závodnicím. „Byl jsem pouze na zahájení a ranní části, ale i tak se mi
program moc líbil. Viděl jsem vystoupení malých závodnic, která
byla i přes jejich nízký věk velmi pěkná“, vyzdvihl dovednosti moderních gymnastek Janisch. Ten rovněž ujistil pořádající TopGym
o zájmu kraje tuto akci i nadále podporovat. „Celá akce byla připravena s velkou pečlivostí, zájmem a skutečnou profesionalitou“,
shrnul ve svém poděkování krajský náměstek Edmund Janisch.
photos: Arnošt Mrázek - http://fotograf.dokumentace.cz
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KV Arena nabízí moderní prostředí pro závodnice i diváky a multimediální vybavení,
jako např. „videokostku“, na které mohli diváci i účastníci detailně sledovat záběry
právě cvičících gymnastek i výsledkový servis.
Ve slavnostně připraveném prostředí KV Areny tak vynikly nejen výkony závodnic,
ale i jejich krásné dresy a radost z pohybu.

Jednatel KV Areny, Vladimír Kvasnička (vlevo), se setkal s hosty závodů
a shodl se s nimi na jednoznačné podpoře této akce do budoucna.

KV

ARENA

Z titulu své funkce i vlastního zájmu se přišel na mezinárodní závody
v moderní gymnastice Carlsbad RG Cup podívat Vladimír Kvasnička,
jednatel KV Areny. Na první pohled ho zaujal přerod jindy běžné ledové plochy ve vyzdobenou halu s gymnastickými koberci. „Vnímám
to tu velice pozitivně, je to pro mě příjemné překvapení, protože
ta hala se najednou rozzářila, proteplila, protože přeci jenom hokej
je sport zimní, na ledu a je takový na pohled chladnější. Tady to je
nádhera“, sděluje své dojmy Kvasnička, který je zároveň zastupitelem
města Karlovy Vary.
„Za Karlovy Vary můžu říct, že jsem potěšen, že se do závodů jako partneři zapojili nejen KV Arena, město a kraj, ale i další regionální firmy“,
hodnotí pozitivně Kvasnička, který rovněž shlédl se zaujetím a odborným komentářem ředitele závodů, výkony juniorek a seniorek.
Vladimír Kvasnička se seznámil i s dalšími hosty závodů. Vyslechl od nich
názory na právě probíhající akci i moderní gymnastiku jako takovou.
„Myslím si, že moderní gymnastika je jedinečný sport, který je zatím,
a doufám, že tomu bude tak i nadále, výhradně ženský sport. Myslím si,
že tahle hala má budoucnost. Kdyby byla vůle, tak jsem přesvědčena,
že by se tady mohly pořádat i vyšší světové soutěže než je tento závod“,
poskytla fundovaný názor Monika Míčková, několikanásobná mistryně
a reprezentantka České republiky v moderní gymnastice.
Ani závěrečný ceremoniál si Vladimír Kvasnička nenechal ujít a ujal
se předávání medailí vítězkám hned ve dvou kategoriích. Mohl tak
osobně pogratulovat k úspěchu těm, jejichž výkony, elegance a krása
zdobily celý den KV Arenu.
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Na vítězné závodnice čekaly originální na zakázku vyrobené medaile se zasazeným
kamínkem Swarovski, originální lázeňský pohárek s logem závodů a sada
karlovarského porcelánu.
Všechny závodnice pak při vyhlášení obdržely originální diplom a jako poděkování
za účast i výkony dárkovou tašku s hodnotnými cenami.

V

ÍTĚZKY KATEGORIÍ I. - II.
I.C Naděje nejmladší | Babies (* 2010 and younger):

II.B Naděje mladší | Children (* 2007):

1. Adamchuk Mia • SK Dynamo Lviv • UKR
2. Selyska Alexandra • TJ Sokol Žižkov I • CZE
3. Smějová Liliana • TJ Sokol Žižkov I • CZE
5. Kopfstein Laura • TopGym Karlovy Vary • CZE
9. Kulagina Darja • TopGym Karlovy Vary • CZE

1. Chorna Karina • SK Dynamo Lviv • UKR
2. Legindi Natálie • SKP MG Brno • CZE
3. Bernstein Anna‐Lena • TTS ‐ Erika Zuchold • DEU
14. Fedunova Darja • TopGym Karlovy Vary • CZE

I.B Naděje nejmladší | Babies (* 2009):

1. Vaniushina Elizaveta • RG Team Moscow 24 • RUS
2. Ličková Viktorie • SKP MG Brno • CZE
3. Žatková Michaela • TJ Sokol Bratislava I. Vinohrady • SVK
12. Orlová Klára • TopGym Karlovy Vary • CZE
20. Jelínková Daniela • TopGym Karlovy Vary • CZE

1. Slyva Viktoria • SK Dynamo Lviv • UKR
2. Arhipenko Maria • TIP ‐ TOP klub • EST
3. Žurbenko Ilona • TJ Sokol Žižkov I • CZE
9. Kuklišová Barbora • TopGym Karlovy Vary • CZE

II.A Naděje mladší | Children (* 2006):

I.A Naděje nejmladší | Babies (* 2008):

1. Gorbunova Sofia • TIP ‐ TOP klub • EST
2. Nietzold Helena • TTS ‐ Erika Zuchold • DEU
3. Dvořáková Žaneta • SK TART MS Brno • CZE
7. Fukarová Nikol • TopGym Karlovy Vary • CZE
11. Borovičková Michaela • TopGym Karlovy Vary • CZE
12. Williamson Holly • TopGym Karlovy Vary • CZE

Čtvrtému ročníku dominovaly hlavně zahraniční závodnice, které vybojovaly celkem 26 medailí. K těm nejlepším patřily
moderní gymnastky z Ruska, Ukrajiny a Estonska. Skvělé byly také Bulharky a z Chorvatska přijela seniorka Laura Božić,
účastnice mistrovství světa, která potvrdila své kvality a v Karlových Varech obsadila ve své kategorii první místo. Na české
závodnice tak sice zbylo pouze 10 medailových pozic, ale odměnou jim byla už jen samotná účast a díky tomu, že polovinu
startovního pole tvoří zahraniční závodnice, mají moderní gymnastky ojedinělou příležitost porovnat své dovednosti
opravdu v mezinárodním měřítku.
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I když byl závodní den dlouhý, všechny závodnice se těšily na závěrečný ceremoniál,
kde byly vyhlášeny všechny výsledky a předány ceny. Předávání cen se ujali i vážené
osobnosti (na fotografii zleva) - jednatel KV Areny Vladimír Kvasnička, akrobatický
pilot Petr Kopfstein, nekolikanásobná mistryně a reprezentantka ČR v moderní
gymnastice Monika Míčková, ředitel závodů Jiří Herian, náměstek primátora
Karlových Varů Mgr. Jiří Klsák a hlavní rozhodčí Yvonna Ronzová.
Zlaté medailistky (zleva): Gorbunova Sofia (TIP ‐ TOP klub - EST) • Siritsyna Polina
(RG Team Moscow 24 - RUS) • Polukarova Elizaveta (RG Team Moscow 24 - RUS) •
Fatejeva Anastasia (TIP ‐ TOP klub - EST) • Evseeva Anastasia (RG Team Moscow
24 - RUS) • Vaniushina Elizaveta (RG Team Moscow 24 - RUS) • Bernatová Kristina
(TopGym Karlovy Vary - CZE) • Petrova Pamela (CHAR‐DKS - BUL) • Božić Laura (KRSG
Poreč - HRV) • Adamchuk Mia (SK Dynamo Lviv - UKR) • Slyva Viktoria (SK Dynamo
Lviv - UKR) • Chorna Karina (SK Dynamo Lviv - UKR).

V

ÍTĚZKY KATEGORIÍ III. - VIII.
III.B Kadetky mladší | Level B pre‐junior (* 2005):

1. Evseeva Anastasia • RG Team Moscow 24 • RUS
2. Hristova Vivian • CHAR‐DKS • BUL
3. Davõdova Aljona • TIP ‐ TOP klub • EST
7. Pelíšková Klára • TopGym Karlovy Vary • CZE

III.A Kadetky mladší | Level B pre‐junior (* 2004):
1. Fatejeva Anastasia • TIP ‐ TOP klub • EST
2. Petrunina Annita • TIP ‐ TOP klub • EST
3. Poláchová Adéla • SC 80 Chomutov • CZE

IV. Naděje Starší | Level A pre‐junior (* 2004 ‐ 2005):

1. Polukarova Elizaveta • RG Team Moscow 24 • RUS
2. Anýžová Lucie • SKP MG Brno • CZE
3. Musilová Julie • SKP MG Brno • CZE

V. Kadetky starší | Level B junior (* 2001 ‐ 2003):
1. Petrova Pamela • CHAR‐DKS • BUL
2. Ličková Barbora • SKP MG Brno • CZE
3. Sojcenko Alina • TuG Leipzig • DEU
8. Tamchynová Klára • TopGym Karlovy Vary • CZE

VI. Dorostenky | Level B senior (* 2000 and older):

1. Bernatová Kristina • TopGym Karlovy Vary • CZE
2. Matoušková Hana • TJ Sokol Praha Královské Vinohrady • CZE
3. Roubíčková Anna • TJ Sokol Praha Královské Vinohrady • CZE

VII. Juniorky | Level A junior (* 2001 ‐ 2003):
1. Siritsyna Polina • RG Team Moscow 24 • RUS
2. Vulchanova Michaela • CHAR‐DKS • BUL
3. Yaremko Diana • SK Dynamo Lviv • UKR

VIII. Seniorky | Level A senior (* 2000 and older):
1. Božić Laura • KRSG Poreč • HRV
2. Radeva Romina • CHAR‐DKS • BUL
3. Titov Jenny • TuG Leipzig • DEU
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Absolutním vítězem Carlsbad RG Cup 2016 se stalo ruské družstvo RG Team
Moscow 24 ve složení Evseeva Anastasia, Polukarova Elizaveta a Siritsyna Polina.
Jejich trenérka Polina Gruzdeva převzala od ředitele závodů, Jiřího Heriana,
symbolický karlovarský pohár.
Tím se přerušila předchozí dominance trojnásobného absolutního vítěze
karlovarského poháru, družstva SK Dynamo Ukrajina.

Z

VLÁŠTNÍ OCENĚNÍ
Celkový vítěz Carlsbad RG Cup:

RG Team Moscow 24 (Evseeva Anastasia, Polukarova
Elizaveta, Siritsyna Polina) ‐ Russia

Nejmladší účastník závodů:

Marešová Lucie (*2011) ‐ TJ Sokol Plzeň IV, Czech Republic

Nejstarší účastník závodů:

Martina Volnerová (*1988) ‐ TJ Sokol Plzeň IV, Czech Republic

Cena osobnosti závodů Moniky Míčkové:
Julia Denich ‐ TuG Leipzig, Germany

Cena hlavní rozhodčí Yvonny Ronzové:

Polina Siritsyna ‐ RG Team Moscow 24, Russia

Cena náměstka primátora města Karlovy Vary:

Klára Tamchynová ‐ TopGym Karlovy Vary, Czech Republic

Ocenění nejmladší a nejstarší účastnice závodů.
photos: Arnošt Mrázek - http://fotograf.dokumentace.cz
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Jediné české zlato na 4. ročníku Carlsbad RG Cup zaslouženě vybojovala domácí
Kristina Bernatová v kategorii dorostenek.
„Dnešní domácí vítězka sice ve druhé sestavě udělala chybičku, ale bylo vidět,
že si to užívala a líbilo se mi, že šla do toho naplno. Její výkon byl prostě super“,
ohodnotila mistryně Monika Míčková výkon zlaté Kristiny Bernatové.

T

OP-TEN VÝSLEDKŮ KLUBŮ 2013 - 2016
celkem

zlato

stříbro

bronz

Pohár
celkového
vítěze
3

Medailová umístění

1.

SK Dynamo Lviv - Ukrajina

23

13

7

3

2.

TJ Sokol Žižkov I Praha - Česká republika

10

4

3

3

3.

TIP - TOP klub Tallinn - Estonsko

10

2

5

3

4.

RG Team Moscow 24 - Rusko

5

4

1

5.

SKP MG Brno - Česká republika

8

1

4

3

6.

TopGym Karlovy Vary - Česká republika

7

1

4

2

7.

Ideastav Chodov - Česká republika

6

2

1

3

8.

SGA Bielsko‐Biala - Polsko

6

1

3

2

9.

SK MG Vysočina Jihlava - Česká republika

4

2

1

1

10.

CHAR‐DKS Varna - Bulharsko

4

1

3

1
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Klára Pelíšková v kategorii kadetek mladších předvedla čtvrtou nejlepší sestavu
s obručí. Až se jí podaří skvělý výkon i s oblíbeným míčem, bude jistě její umístění
stejně krásné, jako její úsměv.

Loni bronzová Klára Tamchynová se v kategorii kadetky starší sice letos medailově
neprosadila, ale bez ocenění nakonec neodešla. Obdržela zvláštní cenu náměstka
primátora Statutárního města Karlovy Vary, kterou jí předal Mgr. Jiří Klsák za její
dlouhodobou úspěšnou sportovní činnost a příkladnou reprezentaci města.

T

photo: Ondřej Kalmán

OPGYM KARLOVY VARY
Moderní gymnastika má v Karlových Varech dlouholetou tradici od roku 1955, kdy v lázeňském městě
vznikl jeden z prvních oddílů v tehdejším Československu. Ten přecházel přes různé tělovýchovné jednoty, naposledy od roku 1997 do roku 2015 působil
pod hlavičkou TJ Slavia Karlovy Vary. Na něj od roku
2016 navazuje již jako samostatný právní subjekt
coby sportovní klub moderní gymnastiky TopGym
Karlovy Vary.
Díky nadaným gymnastkám i schopným trenérkám
se sportovní klub zaměřuje na nejobtížnější „volný
program“ jednotlivkyň a dle možností i skupinové
skladby. Karlovarské moderní gymnastky sklízejí
úspěchy na závodech v Česku i v zahraničí.
V roce 2012 se oddílu moderní gymnastiky ujalo
nové vedení, pod nímž karlovarská moderní gymnastika zaznamenala úspěchy nejen na poli sportovním. Předseda klubu, Jiří Herian, vykonává též
funkci předsedy celé Západočeské oblasti moderní
gymnastiky (Karlovarský a Plzeňský kraj). Hlavní trenérka oddílu, Miroslava Špičková, byla vyhodnocena „Trenérkou Karlovarska za rok 2013“ a dorostenka
Kristina Bernatová vyhlášena „Úspěšným sportovcem Karlovarska za rok 2014“.

Moderní gymnastky TopGym Karlovy Vary se pravidelně účastní mnoha pohárových i mistrovských
soutěží, na Západočeských oblastních přeborech
ve volném programu (Plzeňský a Karlovarský kraj)
se umísťují na medailových pozicích a postupují
na mistrovství České republiky.
Poslední tři roky byly pro karlovarské moderní gymnastky obzvláště úspěšné. Děvčata se zúčastnila cca
60 závodů, na nichž vybojovala přes 120 medailí.
Nejdále náš oddíl i město Karlovy Vary reprezentovaly gymnastky na závodech v Belgii.
Sportovní klub tvoří v posledních letech stabilně
více jak 50 moderních gymnastek a 10 trenérů, rozhodčích, baletní pedagog a manažer klubu. V současnosti působí v oddíle i dvě ruské trenérky.
TopGym Karlovy vary má ambiciózní cíl dostat se
mezi špičku v ČR jak zázemím, tak úspěchy moderních gymnastek. K tomu kromě sportovních výkonů
slouží i vytváření dobrého jména, které si klub mimo
jiné buduje i pořádáním prestižních závodů Carlsbad RG Cup v KV Areně.
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ukončila svoji závodní kariéru a přijela do Varů pozvána jako „osobnost závodů“.
„Mně se líbí na karlovarských gymnastkách, že je
vidět, že mají ze cvičení radost, že je to baví, a nevidím tak, že by byly pod tlakem. To se mi líbí moc,
mnohde toto právě
chybí,“

nichž by akce nebyla myslitelná,“ uzavírá jménem pořádajícího TopGym Karlovy
Vary předseda Jiří Herian.
Výsledky pořádajícího
oddílu: 1. Bernatová Kristina
(Dorostenky r. 2000 a starší), 8. Tamchynová Klára
(Kadet-

MODERNÍ
GYMNASTKY. Vlevo: Klára Pelíšková, uprostřed Monika Míčková, vpravo Kristina Bernatová.
Foto: Roman Knedlík

si vybrala
svůj smolný den a naděje
mladší Klára Orlová nepřekonala únavu z intenzivního pražského tréninkového
kempu, ze kterého si na závody pouze odskočila,“ uvádí důvody umístění těchto
závodnic až kolem poloviny

o varské 1.FC

selku, titul pr

em pro Ky
Fotbalové sboh

ky starší r. 2001 – 2003), 7.
Pelíšková Klára (Kadetky
mladší B r. 2005), 12. Orlová
Klára (Naděje mladší A r.
2006), 20. Jelínková Daniela
(Naděje mladší A r. 2006),
14. Fedunova Darja (Naděje
mladší B r. 2007), 7. Fukarová Nikol (Naděje nejmladší
A r. 2008), 11. Borovičková
Michaela (Naděje nejmladší
A r. 2008), 12. Williamson
Holly (Naděje nejmladší A r.
2008), 9. Kuklišová Barbora
(Naděje nejmladší B r.
2009), 9. Kulagina Darja
(Naděje nejmladší C r. 2010
a mladší), 5. Kopfstein Laura
(Naděje nejmladší C r. 2010
a mladší). (pr)

chválí Monika Míčková závodnice karlovarského klubu TopGym.
Závody proběhly za podpory Karlovarského kraje a
statutárního města Karlovy
Vary. Záštitu nad závody
převzali Martin Havel,
hejtman Karlovarského
kraje, a Petr Kulhánek, primátor statutárního města
Karlovy Vary. „Poděkování
patří i nemalé řadě dalších
sponzorů a partnerů, bez

ta ke stálému kádru karlovarské moderní gymnastiky a je
dobrým příkladem úspěšné
mladé sportovkyně, ale zároveň i skromné, půvabné
slečny,“ okomentoval důvody ocenění náměstek Klsák.
Domácí závodnice sledovala i Monika Míčková, několikanásobná mistryně a
dlouholetá reprezentantka
České republiky v moderní
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KARLOVY VARY „Teď je to na
třetí duel obst
tobě, zůstala jsi poslední naděje,“

Carlsbad RG Cup, stejně jako v předchozích letech, neušel
pozornosti ani tištěných médií. Rozsáhlé články v denním tisku i dalších médiích jsou nejen skvělou propagací vlastních
závodů, ale zejména propagací krásy moderní gymnastiky
jako takové. Díky tomu postupně vzrůstá povědomí o tomto
sportu, zájem děvčat o cvičení i tolik důležitá divácká přízeň.

dů si mohl započítat i
úspěšně dokončený maraton. Třetí v pořadí podle
zisku bodů je současný lídr
hlavní mužské kategorie
Radek Krummer, který se
také s Michalem Havlíčkem
dělí o letošní účastnický rekord – oba absolvovali všech
15 do Ligy započítávaných
závodů.
V soutěži dosud bodovalo
205 mužů, z toho 101 do 39,
64 nad 40 a 40 nad 50 let, a
82 žen, z toho 34 do 34 a 48
nad 35 let.

Karlovy Vary – Běh historickým Stříbrem (psali jsme
minulý týden v sobotu) byl
posledním závodem Ligy
běžců Karlovarska v prvním
pololetí. Suverény soutěže
jsou i letos veteráni Romana
Lubinová, která proměnila
deset ze třinácti svých startů ve vítězství a nasbírala
celkem 345 bodů, a Milan
Kožák, který vyhrál všech 11
závodů, v nichž startoval, a
do celkového počtu 317 bo-

Jugoslávská 1706/3, Karlovy Vary
tel. 359 404 210, redkv@mfdnes.cz
Předplatné a distribuce: 225 555 522
predplatne@mafra.cz

Medailové žně badmintonistů z Ne
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slyšela Kristina Bernatová od trenérky těsně před vstupem na koberec. Před ní více či méně vkládané
naděje do jedenácti domácích závodnic nevyšly. A tak sedmnáctile-
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xionu

e tým He
Firemce kraluj

závodů dalších jedenáct závodnic.
Nejvíc v kategorii Naděje nejmladší. „Nejmladší závodnicí, co jsme
vyslali, byla pětiletá Darja Kulagina, předvedla svůj nejlepší výkon.
Velmi nás překvapila šestiletá Laura Kopfstein, zacvičila krásně a dostala moc krásné známky,“ vyzdvihuje karlovarská trenérka Natalia
Lakšina. Společně se dvěma jmenovanými se ještě představily šestiletá
Barbora Kuklišová, sedmileté Nikol
Fukarová a Michaela Borovičková a
osmiletá Holly Williamson. „Malé si
užily závody a získaly nějakou zkušenost,“ upozorňuje trenérka Natalia Lakšina.
Vystoupení se moc nepovedla,
Ví, na čem musí pracovat dál
V kategorii Naděje mladší byly tři
karlovarské zástupkyně. Ty už cvičily s náčiním. „Vystoupení se jim
moc nepovedla, ale ony ví, na čem
musí pracovat dál. Jako třeba Daniela Jelínková,“ hodnotí Lakšina.
Dále se představily Darja Fedunová
a Klára Orlová. „Nešlo jí to, měla
soustředění v Praze, přijela včera
vyčerpaná a nemohla podat výkon,
jaký jsme byli zvyklí vídat,“ vysvětluje trenérka.
Mezi Kadetkami mladšími se v sestavě s míčem a obručí představila
Klára Pelíšková. „Moc se jí to nepovedlo, ví, na čem má pracovat.“
Ve starších kadetkách se s kužely
a obručí představila Klára Tamchynová.
„Předtím měla těžkou sezonu,
hodně závodů, byla dvanáctá na
mistrovství republiky, proto byla
dnes vyčerpaná, unavená a neudělala to krásné, ale příště to snad vyjde,“ dodává trenérka TopGym Karlovy Vary Natalia Lakšina.

předseda Jiří

Herian.
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V loňském roce

získala bronz

domácí Klára

Tamchynová

(1:2) pk 5:4. Branky: 15. Joza Zbyněk (pen.), 79.
Veselý Pavel - 25. Rajchrt Jaroslav, 28. Boček
Roman. ČK: Joza (Lomnice). Rozhodčí: Sapoušek Jáchym - Tůmová Michaela, Pachtová Michaela. Delegát: Vošmik Václav. Diváků: 80.
Nové Sedlo - Chodov 1:3 (0:1). Branky: 60.
Rychna Bedřich - 18. Kočí Lukáš, 47. Podolník
Daniel, 92. Kočí Lukáš. Rozhodčí: Henych Karel
- Šuma Jakub, Cvrk Miroslav. Delegát: Vorel Lubomír. Diváků: 80. Nejdek - Kynšperk 14:1
(6:1). Branky: 7. Kurtin Jakub, 8. Chlup Tomáš,
15. Falatek Jiří, 26. Jílek Tomáš, 29. Kurtin Jakub, 31. Falatek Jiří, 49. Rutrle Filip, 51. Falatek
Jiří, 66. Kurtin Jakub, 70. Sulák Štefan, 79. Kurtin Jakub, 81. Kurtin Jakub, 82. Chlup Tomáš,
84. Jílek Jan - 45. Najman Martin. Rozhodčí:
Cvrk Miroslav - Vomastek Daniel, Lhotková Veronika. Delegát: Adamec Radim. Diváků: 80.
Zápasy Lokomotiva Karlovy Vary - Mariánské
Lázně a Toužim - Ostrov skončily po uzávěrce tohoto vydání.
1. Ostrov
25 22 0 3 121:32 66
2. Březová
26 21 0 5 138:34 65
3. Mar. Lázně
25 21 0 4 104:26 61
4. Nové Sedlo
26 16 0 10 60:54 43
5. Nejdek
26 13 0 13 73:56 41
6. FC Cheb
26 14 0 12 62:80 41
7. Toužim
25 12 0 13 78:71 38
8. Kr. Poříčí
26 12 0 14 64:63 36
9. Chodov
26 12 0 14 63:62 32
10. Lomnice
26 11 0 15 51:68 32
11. Hvězda Cheb
26 11 0 15 38:74 29
12. Loko K. Vary
25 9 0 16 49:83 28
13. Citice
26 5 0 21 50:86 19
14. Kynšperk
26 1 0 25 30:192 4
Do divize postupuje FK Ostrov, do 1.A třídy sestupuje Slavoj Kynšperk. Baráž o účast v příštím
ročníku Krajského přeboru bude hrát Sokol Citice.

Moderní gymnastika
Carlsbad RG Cup: Cena osobnosti závodů
Moniky Míčkové: Julia Denich - TuG Leipzig,
Germany. Cena hlavní rozhodčí Yvonny Ronzové: Polina Siritsyna - RG Team Moscow 24,
Russia. Cena náměstka primátora Statutárního města Karlovy Vary: Klára Tamchynová TopGym Karlovy Vary. Počet zavodnic: 138.
Nejmladší učastnice závodu: Marešová Lucie
(*2011), TJ Sokol Plzeň IV, Czech republic.
Celkový vítěz Carlsbad RG Cup: RG Team
Moscow 24, Rusko: Siritsyna Polina, Polukarova
Elizaveta, Evseeva Anastasia.
Výsledky pořádajícího oddílu: 1. Bernatova
Kristina (Dorostenky), ..., 8. Tamchynova Klara
(Kadetky starší), ..., 7. Pelíšková Klára (Kadetky
mladší), ..., 12. Orlová Klára (Naděje mladší), ...,
20. Jelínková Daniela (Naděje mladší), ..., 14.
Fedunová Darja (Naděje mladší), ..., 7. Fukarová Nikol (Naděje nejmladší), ..., 11. Borovičková
Michaela (Naděje nejmladší), ..., 12.Williamson
Holly (Naděje nejmladší), ..., 9. Kuklišová Barbora (Naděje nejmladší), ..., 9. Kulagina Darja (Naděje nejmladší), ..., 5. Kopfstein Laura (Naděje
nejmladší).
Naděje nejmladší (2009): 1. Adamchuk Mia
(SK Dynamo Lviv, Ukrajina) 7,217. 2. Selyska
Alexandra 6,867, 3. Smějová Liliana (obě TJ Sokol Žižkov) 6,767.
Naděje nejmladší (2008): 1. Gorbunova Sofia
(TIP-TOP klub, Estonsko) 10.450, 2. Nietzold
Helena (TTS Erika Zuchold, Deuschland) 9,850,
3. Dvořáková Žaneta (SK Start MS Brno, CZE)
9, 750.
Naděje mladší (2007): 1. Chorna Karina (SK Dynamo Lviv, Ukrajina) 19,800, 2. Legindi Natálie
(SKP MG Brno, CZE) 18,833, 3. Bernstein
Anna-Lena (TTS Erika Zuchold, DEU) 18,350.

Shany Ventura Závodnice z dalekého izraelského Jeruzaléma při cvičení s
obručí. Foto: Martin Stolař, MAFRA

Dceru ještě neviděl závodit, odřekl show
prvé. Závodila v kategorii naděje
nejmladší.
„Je v klubu třetí sezonu a poprvé
závodí na tomto podniku, je to jeden z větších závodů,“ vyzdvihuje
Kopfstein účast dcery na mezinárodních závodech. „To jsou unikátní závody nemající v regionu obdoby, jsem hrozně rád, že se našla
parta lidí, která dlouhodobě tlačí
karlovarskou moderní gymnastiku
dopředu. Když jsme vybírali sport
pro naši dceru, tak jsem si uvědomoval, že pokud bude součástí takto fungujícího klubu, tak to má roz-

DIVIZE, 30. kolo: 1. FC Karlovy Vary – FK Slavoj Český Krumlov 2:4 (1:2). Branky: 8. Királyi,
89. Geňo - 14. a 66. Pavel Svoboda, 43. Persán,
70. Carda. Rozhodčí: Pastyřík - Mudra, Šauflová. ŽK: 40. Plechatý - 81. Matěják. Diváků: 100.
Karlovy Vary: Strnad (72. Švec) - Tůma, Pěkný,
Plachý (72. Havlíček), Mestl, Lhoták (46. Němec), Plechatý (89. Skala), Királyi (89. Šupík),
Staněk, Psohlavec, Geňo.
Ostatní výsledky: Petřín Plzeň - Malše Roudné
6:2 (0:2), Hořovicko - Nové Strašecí 6:1 (2:0),
Klatovy - Aritma Praha 2:2 (1:1), na pen. 2:3,
Rokycany - Sedlčany 1:2 (0:0).
1. Hořovicko
30 23 0 0 7 82:28
69
2. Motorlet Praha 30 16 7 2 5 67:27
64
3. Karlovy Vary
30 16 3 3 8 64:37
57
4. Klatovy
30 15 3 4 8 59:41
55
5. Doubravka
29 12 3 6 8 52:34
48
6. Aritma Praha
30 12 2 8 8 49:39
48
7. Sedlčany
30 10 7 4 9 45:48
48
8. Čížová
30 14 2 1 13 53:50
47
9. Rokycany
30 12 3 4 11 48:42
46
10. Český Krumlov 30 10 5 4 11 37:47
44
11. Nové Strašecí
30 12 3 1 14 42:66
43
12. Malše Roudné
30 9 5 4 12 63:56
41
13. Milevsko
29 9 3 2 15 35:63
35
14. Petřín Plzeň
30 9 1 2 18 43:79
31
15. J. Hradec
30 4 4 4 18 31:71
24
16. Třeboň
30 3 2 4 21 20:62
17
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startovního pole trenérka
Špičková.
Klára Tamchynová však
nakonec úplně s prázdnou
neodešla. Obdržela zvláštní
cenu náměstka primátora
statutárního města Karlovy
Vary, kterou jí předal Mgr.
Jiří Klsák za její dlouhodobou úspěšnou sportovní
činnost a příkladnou reprezentaci města.
„Patří už lé-

Lize běžců v prvním pololetí kralov
veteráni Romana Lubinová a Milan
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lem, i když je jejich výkon
samozřejmě také důležitý,“
doplňuje Jiří Herian.
Konkurence zejména zahraničních závodnic byla
standardně vysoká, a tak ze
tří karlovarských závodnic,
které měly reálně šanci na
umístění, nakonec bodovala
pouze jedna. „Dorostenka
Kristina Bernatová podala
ve svých obou sestavách s
míčem a obručí perfektní
výkon, který jí zajistil zlatou
medaili. Tím vybojovala čest
i za ostatní naše gymnastky.
Medaile je o to cennější, že
zlato ze všech dvanácti kategorií získala Kristina jako
jediná Češka,“ je více než
spokojena s jejím výkonem
Špičková. „Kadetka starší
Klára Tamchynová

1001237398_D

18

Liga b
po 15

Karlovy Vary – KV Arena
přivítala mezinárodní závody Carlsbad RG Cup v
úchvatné a dynamické moderní gymnastice. Čtvrtý
ročník potvrdil nejen stoupající úroveň této novodobé
karlovarské tradice, ale
zejména zvyšující se zájem
ze strany účastníků doslova
z celého světa. Pořadatelé
tak mají důvod k plné spokojenosti.
Závody 18. června v KV
Areně přivítaly nejen mnoho závodnic, ale i významné
osobnosti. „Sportovní úroveň je základem takového
podniku. Zúčastnily se velmi
dobré moderní gymnastky z
České republiky a zejména
ze zahraničí. Závodům tak
dominovaly Rusky, Estonky,
Ukrajinky, ale i Němky,“
vypočítává největší soupeřky Jiří Herian, ředitel závodů.
Pořádající TopGym Karlovy Vary nominoval do závodů celkem 12 závodnic.
„Jsou mezi nimi jak zkušené
závodnice, z nichž se některé zúčastnily všech
předchozích ročníků, tak
gymnastky, které letos na
jaře teprve závodit začaly,“
popisuje různorodé složení
domácích závodnic Miroslava Špičková, jejich
hlavní trenérka. „Tyto závody pořádáme zejména jako svátek moderní gymnastiky a pro budování
dobrého jména moderní
gymnastiky mezi obyvateli
regionu i jména našeho
klubu ve světě tohoto sportu. Umístění našich závodnic tak není primárním cí-

1001236543_A

M

21. června 2016

Deník

Gymnastky z celého světa rozzářily KV Arenu

hodně význam.“ Má ještě mladšího kluka, který dělá karate. „Cheme naše děti vést ke sportu, u Laury se gymnastika vyprofilovala
jako ten sport, co ji nejvíc baví. Vybrala si to ona sama, ráda se hýbe,
tancuje, byla to přirozená volba,“
říká karlovarský pilot.
A malá Laura je do gymnastiky zapálená. „Přijde po dvouhodinovém tréninku a ještě hodinu doma
předvádí, co se naučila, je nadšená
a baví ji to,“ popisuje Petr Kopfstein. „Jsme rádi, že ji to baví, důležité je, že klub směřuje děti správ-

ným směrem, a ne to, jestli je pátá
nebo desátá. Tým lidí, který se o
ně stará, je naprosto skvělý a jsem
rád, že jsme toho součástí. Jde mi o
to, že ji to baví a je v dobrých rukou.“
Vzhledem ke svým povinnostem
v letecké formuli 1 je Kopfstein stále méně doma. O rodinu se tak stará manželka Zuzana. „Doma jsme
si to rozdělili. Děti ví, že závodím v
letadle, ale nedívají se na mě v televizi. Já vím, jaké dělají sporty, ale
nemám čas je vidět v akci,“ dodává
pilot Petr Kopfstein.— Ivo Vymětalík

Naděje mladší (2006): 1. Vaniushina Elizaveta
(RG Team Moscow 24, RUS) 22,600, 2. Ličková
Viktorie (SKP MG Brno, CZE) 19,767, 3. Žatková Michaela (TJ Sokol Bratislava I. Vinohrady,
SVK)19,483.
Kadetky mladší (2005): 1. Evseeva Anastasia
(RG Team Moscow 24, RUS) 21,900; 2. Hristova Vivian (CHAR DKS, Bulharsko) 19,150; 3. Davodova Aljona (TIP TOP klub, EST) 16,766.
Kadetky mladší (2004): 1. Fatejeva Anastasia
21,784; 2. Petrunina Annita (obě TIP TOP klub,
EST) 18,650; 3. Poláchová Adéla (SC 80 Chomutov, CZE) 18,600.
Naděje starší (2004-2005): 1. Polukarova Elizaveta (RG Team Moscow 24, RUS) 23,183; 2.
Anýžová Lucie 22,283; 3. Musilová Julie (SKP
MG Brno, CZE) 22,067.
Kadetky starší (2001-2003): 1. Petrova Pamela
(CHAR DKS, BUL) 23,850; 2. Ličková Barbora
(SKP MG Brno, CZE) 21,183; 3. Sojcenko Alina
(TuG Leipzig, DEU) 20,650.
Dorostenky (2000 a starší): 1. Bernatová Kristina (TopGym Karlovy Vary, CZE) 19,783; 2. Matoušková Hana 19,733; 3. Roubíčková Anna
(obě TJ Sokol Praha Královské Vinohrady, CZE)
18,100.
Juniorky (2001-2003): 1. Siritsyna Polina (RG
Team Moscow 24, RUS) 40,583; 2. Vulchanova
Michaela (CHAR DKS, BUL) 36,517; 3. Yaremko Diana (SK Dynamo Lviv, UKR) 34,784.
Seniorky (2000 a starší): 1. Božić Laura (KRSG
Poreč, HRV) 38,933; 2. Radeva Romina (CHAR
DKS, BUL) 38,133; 3. Titov Jenny (TuG Leipzig,
DEU) 36,783.
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4. Carlsbad RG Cup - mezinárodní závody v moderní gymnastice proběhly za podpory Karlovarského kraje a Statutárního města Karlovy Vary.
Záštitu nad závody převzali JUDr. Martin Havel, hejtman karlovarského kraje a Ing. Petr Kulhánek, primátor města Karlovy Vary.

Karlovarská
Plynárenská

P

…plyn, který se Vám VYPLATÍ!

ODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU
Závazná korektura
grafická část

Barva pásky:

bílá

název zakázky / dominantní tisk:

MaM Dekor

Šíře pásky: 50 mm
Barva(y) potisku:

modrá Pantone Reflex Blue C

Směr odvíjení: standardní
Opakování motivu: 188 mm

M 1:1.

Odsouhlasením berete na vědomí všechny uvedené údaje.
Barvy na korektuře slouží pouze k náhledu jejich rozložení na pásce !

M 1:4.

CarpeMercová
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» starteři, kteří podpořili Carlsbad RG Cup na serveru www.startovac.cz:
Adéla Křižičková • Ajsa Lochschmidtova • Alexandra Williamson • Alla Voronina • Anna Vlášková • Antonín Cingroš
• Dana a Bohdan Šrámkovi • Daniel Růžička • Darja Fedunova • babička a dědeček Nikol Fukarové • Dmitri Kutšumov • Eliška Herianová •
Gitech • Hanka Herianová • Hotel v pivovaře Borovičková • Iva Hodinová • Jakub Tremmel • Jan Pelíšek • Jana Adámková • Jana Holásková
• Jana Hricová • Jana Jágrová • Jana Osztényi • Jana Stejskalová • Jarolím Jelínek • Jaroslav Fukar • Jiří Herian • Jiří Chochol • Jiří Špička •
Jitka Debnárová • Josef Seehák • Josef Štýbr • Julia Seflová • Karel Schöniger • Karlovarská Plynárenská • Karolína Hanková
• Kateřina Illichová • Kateřina Kalinová • Kateřina Šarochová • Klárka Orlová • Klárka Pelíšková • Kristina Bernatová • Lenka Dvořáková •
Liana Francová • Libuše Michalová • Linda Rybakova • Magomednabi Tulparkhanov • Marika Kuklišová • Martin Rozlivek
• Martina Schaferová • Martina Volnerová • Mgr. Lucie Plzáková Hofmannová • Michal Havlena • Milan Klausner • Milan Zahradník •
Miloslav Krbal • Míša Borovičková • MUDr. Claudia Štuksová • Nora Nyčová • Olga Fedunova • Olga Vodičková • Ondřej Kalmán
• Pavel Kavka • Pavla Vyskočilová • Petr Doležal • Petr Kopfstein • Petr Špatz • Petra Jirásková • Petra Pelíšková • Romana Salingerová •
Romana Špindlerová • Sylva Tomeszová • Šárka Gabrielová • Šárka Orlová • Tatiana Balbyshkina • Tatiana Kozlova-Yakovleva
• Věra Pekáčková • Věra Štafflová • Veronika Ječmenová • Vít Novák • Vladimír Kvasnička • Vladislav Borovička • Yvetta Kheilová
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CARLSBAD RG CUP 2016 OBRAZEM

Děkujeme všem partnerům, kteří podpořili mezinárodní závody Carlsbad RG Cup a pomohli tak opět přinést do Karlových Varů
tento nádherný sport, který svým charakterem právem do lázeňského města náleží.
Věříme, že díky podpoře města Karlovy Vary, Karlovarského kraje, sponzorů a zájmu účastníků budou další ročníky těchto závodů
v moderní gymnastice zase o něco krásnější a na sportovní výkony bohatší.

„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.“

4. ročník
mezinárodních závodů
v moderní gymnastice
18. 6. 2016
KV Arena • Karlovy Vary
Česká republika

Carlsbad RG Cup
pořádá sportovní klub moderní gymnastiky
TopGym Karlovy Vary, z.s.
člen Českého svazu moderní gymnastiky
e-mail: info@gymnastika-kv.cz
telefon: +420 602 495 191
web klubu: www. gymnastika-kv.cz

w w w.gymk v.cz
© 2016 grafika a tisk: Gitech - Jiří Herian - www.gitech.cz

