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A

DREAM COME TRUE

There is no better place in which to show the beauty of rhythmic gymnastics than in the city, famous for its beauty. And
there is no better feeling than to be a part of the fulfilled dream - a bold vision of a major international competition in
rhythmic gymnastics that benefits from the attractiveness of the beautiful spa town and the modern KV Arena sports
hall and offers spectators truly remarkable experience.
This dream began in the summer of 2012 when the coaches of the Carlsbad rhythmic gymnastics club had an idea to
organize a competition for the local gymnasts, who had never had a chance to perform in their own city. It was at that
time a really bold idea to organize such sports event in the recently completed high-tech multifunctional KV Arena.
The determination of a few „freaks“ was strong enough to overcome all the financial and technical difficulties, which
would have been discouraging for the vast majority of similarly sized clubs. On the contrary, it became a major
challenge and motivation to prove almost impossible. Those enthusiasts managed to gain support for their idea
in the Karlovy Vary City Council, the Karlovy Vary Region and many other great sponsors. Thanks to the dedication
and approach of all members of the team, what was initially impossible became real and a beautiful dream of
international competition came true, so lots of “ordinary“ participants in Carlsbad RG Cup could feel like competing
at the Olympics.
The fact that this competition has been successfully held for four years means that we have managed to change the
dream into reality and a new tradition of rhythmic gymnastics feast was born in Karlovy Vary. In addition to sport
performance there is also a great atmosphere and an opportunity for a friendly meeting of this beautiful sport lovers
from around the world.
The gymnasts themselves have also a large share of the success; their sport enthusiasm and the beauty of their
performances gave this event life and spirit, and without them the Carlsbad Cup RG would not be what it is. We
believe that Karlovy Vary will deserve a permanent and prominent place in the history of rhythmic gymnastics.
Jiří Herian, the chairman of the organizing club TopGym Karlovy Vary
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ARLOVY VARY - GENIUS LOCI
Karlovy Vary, the most beautiful spa town in the heart
of Europe and the entire spa region, is a city with rich
history, spa tradition and mineral springs, attended
by guests from all over the world not only to heal
both their bodies and souls, e.g. the Russian Imperor
Peter the Great, Franz Josef I., T. G. Masaryk, Ludwig
van Beethoven, Niccolò Paganini, Fryderyk Chopin,
Wolfgang Amadeus Mozart, Sigmund Freud and many
others. Modern stellar names also belong to the visitors
of the traditional international film festival, where
we could see walking on the red carpet for example
Leonardo DiCaprio, Michael Douglas, Morgan Freeman,
Keira Knightley, Robert Redford, Sharon Stone, Robert
De Niro, John Travolta, Richard Gere and so on.
The famous spa town of Karlovy Vary has also been
historically closely linked to rhythmic (formerly artistic)
gymnastics since its origin in Czechoslovakia until the
present. In 1955 one of the first clubs was founded in the
former Czechoslovakia. On 15 June 1958 the first official
Czechoslovak Rhythmic Gymnastics Championship
took place in the Carlsbad Grandhotel Pupp.
Despite the fact that this city full of life, health and
elegance invites the organization of an international

sports event full of elegance and beauty of movement,
the rhythmic gymnastics in Carlsbad hid from the eyes
of spectators and was only practised in various sport
associations for quite a long time.
After long 55 years on 15 June 2013 the Rhythmic
Gymnastics Club TJ Slavia Karlovy Vary (today‘s sports
club TopGym Karlovy Vary) organized a successful
international competition in the multifunctional sports
hall KV Arena. Thus rhythmic gymnastics returned back
to Karlovy Vary audiences in great style.
Four successful years of this event, the interest and
satisfaction of participants and spectators aim to hold
such traditional sports event in Karlovy Vary, which
will be based not only on the excellent performance of
gymnasts, but also on the genius loci of this beautiful
spa town.
Come to Carlsbad to enjoy the atmosphere of a spa
town as well as rhythmic gymnastics!

photos: wwwdianakv.cz

K

Deer‘s Leap (in Czech) is not just an element of difficulty in rhythmic
gymnastics, but in Karlovy Vary the „Deer‘s Leap“ is the place from which,
according to the legend, a hunted deer jumped into the hot springs
of the river Tepla, which inspired the Czech King
Charles IV to found the spa town.
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527 competitors from
18 countries took part
in the Carlsbad RG Cups
between 2013 and 2016.

P

ARTICIPANTS IN 2016

4th
year

14

countries

29 138
clubs

gymnasts

Czech Republic: 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
Australia: LRG PLC Sydney
Belgium: Elegantia Lille
Bulgaria: CHAR-DKS Varna
Croatia: KRSG Poreč
Estonia: TIP - TOP klub Tallinn
Germany: SC Gruen-Weiss Paderborn • SVNA Hamburg • Turn und Gymnastik club Leizpig • TTS - Erika
Israel: Jerusalem
Lithuania: Kaunas Center Sport School
Netherlands: GV Jahn Hillegom
Poland: MKS Dąbrówka Poznań
Russia: RG Team Moscow 24
Slovakia: TJ Sokol Bratislava I. Vinohrady
Ukraine: SK Dynamo Lviv • OMSKG Zakarpattya
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Superbly prepared hall and plenty of space for training and racing portion
were appreciated by all competitors.

A

TMOSPHERE

Karlovy Vary international competition in rhythmic gymnastics takes
place in a calm and friendly atmosphere. Term at the end of the school
year, after all the important competitions and championships, offers
the possibility to compete without stress, just for fun. Gymnasts,
coaches and judges from around the world always look forward to
this sports event.
Competition programme includes 10 categories of all ages and
performance groups in Rhythmic Gymnastics free programme lines A
and B. Both the spectators and currently nonperforming competitors
were able to watch and compare the great sports performances,
choreography and music.
Because half of the participants are foreign competitors, all the
gymnasts have unique opportunity to compare their own skills really
internationally. Among the gymnasts from the Czech Republic there
are also true champions and Czech national team members.
Due to the enthusiasm of the organizers, sponsors‘ willingness and
interest of participants an outstanding competition was organized at
extraordinary levels. We wish the next years will bring everyone even
more exciting experiences.
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R

HYTHMIC GYMNASTICS
Rhythmic gymnastics belongs to traditional sports in the Czech
Republic. In 2013, it celebrated its sixtieth anniversary. Over
the years Czech gymnasts have won numerous international
medal successes.
In the II World Cup, hosted in Prague in 1965, the Czech
representative Hana Micechova – Sitnianska became an
absolute world champion. At the Olympic Games in Barcelona
in 1992 Lenka Oulehlova reached the eighth place.
Also Karlovy Vary has made the history of rhythmic gymnastics.
The very first Czech National Championship was organized in
Karlovy Vary on 15th June 1958 at the Grandhotel Pupp.
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A special guest and a personality of the fourth Carlsbad RG Cup was Monika
Míčková, a multiple champion and a longtime member of the Czech national team
in rhythmic gymnastics.
In May 2016 she ended her sport career and came to support the Carlsbad
competition. Spectators and competitors could enjoy her great gymnastics
exhibition and especially the Czech gymnasts, whose idol she certainly is, seized
the opportunity to take photos with her and get her autograph. Thanks to Monica‘s
participation this year Carlsbad Cup was even more than successful.

M

ONIKA MÍČKOVÁ

Monika Míčková (* 1991) started doing rhythmic gymnastics
when she was 6 years old. Three years later she joined today‘s
SK Tart MS Brno, where she began to practice. When she was
12 she competed in the Czech Championship for the first
time in the junior category and a year later she was already
ranked first. In 2011, she won her first National Championship
in the senior category and the next 4 years always defended
the title. At the World Championship 2015 in Stuttgart, she
managed to gain a place in the second qualifying competition
for the Olympic Games in Rio, where, unfortunately, the great
Olympic dream ended for her and the whole Czech rhythmic
gymnastics.
Monica‘s favourite apparatus is a ribbon and her sports idols
are Anna Bessonova, Evgenia Kanaeva and Gana Rizatdinova.
Greatest achievements: 3x champion of the Czech Republic in
the juniors, 5x champion of the Czech Republic in seniors, 7th
place at the European Championships in juniors in a group
performance with clubs, 13th place at LSU in Kazan, a multiple
champion of the Czech Republic in group performances.
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„Hell under the cloak“ is the name of the opening dance exhibition presented by
the gymnasts from the organizing club TopGym Karlovy Vary.

E

Colourful and dynamic cancan performed by the dance studio Fontana
was the final exhibition before the results were announced.

NTERTAINING PROGRAMME

Rich entertaining programme was prepared for spectators and
participants. The breaks between categories were filled with
interesting dance and sports performances. The 4th Carlsbad Cup
offered viewers an original dance exhibition by the gymnasts
from the organizing TopGym Karlovy Vary and other dance genres
performed by the guests - belly dance, ballet, breakdance, jazz or
cancan. The highlight was the special gymnastics performance by
Monika Míčková.
In KV Arena premises participants could take advantage of
photographic services and the sale of gymnastics equipment, and
the little girls could try gymnastics classes.
In the evening after a hard competition day the participants could
enjoy the after party with dinner, where they reminded each other
of their day‘s experiences and made friends with other clubs. Guests
at the party seemed to forget the fatigue and late into the night
discussed their experiences and exchanged contacts.
Many participants also took the opportunity to visit and see the
beautiful spa town of Karlovy Vary. Members of our organizing team
helped them and for those interested they became their tour guides.
Members of the Karlovy Vary Rhythmic Gymnastics Club TJ Slavia
were happy to share with the participants not only the tension of the
competition day, but also relaxing moments during a city sightseeing
tours, a dinner and the After Party.
We are pleased that participants like both the competition and the
city so much that they want to come back again.
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In 2016 over 30 judges worked under the supervision of the chief judge Yvonna
Ronzova from Hradec Kralove. As in previous years, we had multiple sets of
judges, so each judge did not have to work all the day and had time to enjoy the
competition as a spectator or coach of their club.

J

The judges once again proved their professionalism and we are happy to thank
them for their demanding and responsible job. Their objectivity helped not only to
decide the results but also to contribute to the good reputation of Carlsbad RG Cup.

UDGES
As organizers, we understand that also a personality of the chief
judge creates the reputation of the competition. Therefore, this
position has always been offered to someone who already gained
great personal reputation in the rhythmic gymnastics.

Chief judges at Carlsbad RG Cup
2013 - Miroslav Radek Urminský (SK MG Ajur Hradec Králové)
2014 - Gabriela Kavalířová (TJ Slavoj Plzeň)
2015 - Věra Nedbálková (SC80 Chomutov)
2016 - Yvonna Ronzová (RG Rycon Hradec Králové)

Winners of the category VIII. 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, a four-time world champion in aerobatics and a pilot in the RedBull
AirRace Masters category, handing medals. Petr Kopfstein from his own experience
knows how difficult the organization of such major sporting event is. Therefore, his
sincere words of praise for Carlsbad RG Cup were particularly valuable.

When the real masters meet: the personality of Monika Míčková impressed Petr
Kopfstein enough to invite her to enjoy an aerobatic flight over Karlovy Vary. So
Monika Míčková has not only gained great gymnastics but also flight experience.
„It was pretty cool, thank you very much“, the best Czech rhythmic gymnast
commented her life experience immediately after landing.

V

photo: archiv Petr Kopfstein

IP‘S
Mgr. Jiří Klsák, the Deputy Lord Mayor of the town of Karlovy Vary:
“I was intrigued by interesting guests“.
The Deputy Mayor of the town of Karlovy Vary did not miss the feast of
rhythmic gymnastics either. He watched the best gymnasts and took
part in handing medals. „I enjoyed the atmosphere, it was great as usual.
Participants came from all over the world, even from Australia. I admire
the effort of all the competitors. Monika Míčková is a wonderful example
of a personality brought up by this kind of sport. I really appreciate
the fact that the organizers managed to bring such a sport star to the
Carlsbad RG Cup. This shows the increasing prestige of the competition.
I also want to commend the organization and the personal commitment
of the organizers,“ summed up his observations Jiří Klsák.

Ing. Edmund Janisch, the Deputy President of the Karlovy Vary
Region: “Thanks for the great representation of the Karlovy
Vary region.“
The Deputy Governor of the Karlovy Vary Region visited the opening
ceremony and wished success to the event and great performances to
the gymnasts. “I could only watch the morning programme. However, I
was impressed by the little competitors, whose performances were of
really high quality despite their low age,“ said Mr Janisch. He also assured
the organizing TopGym of the Region’s ongoing interest and support of
this event. „The whole competition was prepared with great care, interest
and real professionalism“, summed up Edmund Janisch.
photos: Arnošt Mrázek - http://fotograf.dokumentace.cz
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KV Arena offers modern environment for both competitors and spectators and
multimedia equipment, such as the „Video-cube“ which makes it possible for the
audience to watch the competitors in detail shots and to check the results.
In the beautifully decorated KV Arena we have been able to enjoy not only the
outstanding performances of the competitors but also their beautiful leotards and
their joy of movement.

The KV Arena Managing Director, Vladimír Kvasnička, met the VIP guests and agreed
with them on the unequivocal support of this sports event in the future.

KV

ARENA

Due to his position and also his interest Vladimír Kvasnička, the
KV Arena Managing Director came to watch the international
competition in rhythmic gymnastics Carlsbad RG Cup. At first glance,
he was impressed by the fact, that the usual ice hockey hall had
changed into a beautifully decorated place covered with gymnastic
carpets. „I feel it‘s very positive for me, it‘s a pleasant surprise, because
the hall suddenly became glowing and warm, because, after all, ice
hockey is a winter sport on ice and it just looks cooler. Here it is
beautiful“, Kvasnička, who is also a member of the Karlovy Vary City
Council, shared his impressions.
„On behalf of Karlovy Vary I am pleased that among the partners
involved in the competition there are not only KV Arena, the Townhall
and the Region but also many regional companies“, said Kvasnička.
Then he watched the Junior and Senior Categories with great interest
and with the expert commentary by the Carlsbad RG Cup manager.
After talking to other VIP guests Vladimír Kvasnička agreed with
Monika Míčková that the KV Arena Hall may be suitable for organizing
competitions of even higher level than the Carlsbad RG Cup.
Vladimír Kvasnička did not want to miss the closing ceremony and
took the opportunity to hand over the medals to winners of two
categories. He could personally congratulate the gymnasts whose
performances, elegance and beauty graced KV Arena during the
whole competition day.
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The winning gymnasts received original custom-made medals with Swarovski
crystals, original spa cups with the RG Cup logo and a set of Carlsbad porcelain.
All the competitors also got original diplomas and gift bags with valuable prizes.

W

INNERS OF THE CATEGORIES I. - II.

I.C - Babies (* 2010 and younger):

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

I.B - Babies (* 2009):

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.B - Children (* 2007):

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

II.A - Children (* 2006):

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

I.A - 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
The 4th Carlsbad RG Cup was dominated by the foreign competitors, who won 26 medals. Among the best ones there
were the gymnasts from Russia, Ukraine and Estonia. The Bulgarian competitors were great too and there was also a senior
gymnast from Croatia, Laura Božić, a participant in the World Championship in Stuttgart, who confirmed her quality and
won the gold medal in her category. So, the Czech competitors got only 10 medal positions, but they were rewarded by
their participation alone, and because half of the competitors list consisted of foreign competitors, the Czech gymnasts
had a unique opportunity to compare their skills really internationally.
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Although the competition was all day long, the competitors looked forward to the
closing ceremony, where all the results were announced and prizes were handed.
The VIPs took part in the ceremony (pictured left) – the KV Arena Managing Director
Vladimír Kvasnička, the aerobatic pilot Peter Kopfstein, the multiple champion and
member of the Czech national team Monika Míčková, the competition director Jiří
Herian, the Deputy Mayor of the town of Karlovy Vary Jiří Klsák, and the Chief Judge
Yvonna Ronzová.
Gold medalists (pictured left): 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).

W

INNERS OF THE CATEGORIES III. - VIII.

III.B - 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 - 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. - 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. - 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. - 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. - 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. - 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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The overall winner of the Carlsbad RG Cup 2016 was the Russian team RG Team
Moscow 24 consisting of Evseeva Anastasia, Polukarova Elizaveta and Siritsyna
Polina. Their coach Polina Gruzdeva took the symbolic Carlsbad Cup from the
competition director Jiří Herian.
This broke the previous dominance of the three-time absolute winner
of the Cup – the team SK Dynamo Ukraine.

S

PECIAL AWARDS
The overal winner of Carlsbad RG Cup:

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

The Youngest Participant Award:

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

The Oldest Participant Award:

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

Monika Míčková Award:

Julia Denich ‐ TuG Leipzig, Germany

The Chief Judge Yonna Ronzova Award:

Polina Siritsyna ‐ RG Team Moscow 24, Russia

The Deputy Mayor of the town of Karlovy Vary Award

Klára Tamchynová ‐ TopGym Karlovy Vary, Czech Republic

The Youngest and the Oldest Participant Award
photos: Arnošt Mrázek - http://fotograf.dokumentace.cz
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The only Czech gold medal at the 4th Carlsbad RG Cup went to the local gymnast
Kristina Bernatová in Senior B Category.
„Although the today‘s winner had made a little mistake in her second performance,
it was obvious that she had enjoyed it. Her performance was just super „, the
champion Monika Míčková evaluated the performance of the gold medalist Kristina
Bernatová.

T

OP-TEN TEAM RESULTS 2013 - 2016
Total

Gold

Silver

Bronze

Cup
overall
winner
3

Medal positions

1.

SK Dynamo Lviv - Ukraine

23

13

7

3

2.

TJ Sokol Žižkov I Praha - Czech Republic

10

4

3

3

3.

TIP - TOP klub Tallinn - Estonia

10

2

5

3

4.

RG Team Moscow 24 - Russia

5

4

1

5.

SKP MG Brno - Czech Republic

8

1

4

3

6.

TopGym Karlovy Vary - Czech Republic

7

1

4

2

7.

Ideastav Chodov - Czech Republic

6

2

1

3

8.

SGA Bielsko‐Biala - Poland

6

1

3

2

9.

SK MG Vysočina Jihlava - Czech Republic

4

2

1

1

10.

CHAR‐DKS Varna - Bulgaria

4

1

3

1
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Klara Pelíšková in the Junior B Category became the fourth best in the hoop
performance. Once she manages to perform as successfully with her favourite ball,
her results will be as beautiful as her smile.

The last year bronze medalist Klara Tamchynová, in the Senior B category did not
win a medal this year. However, she did not leave without an award. She received
the special Award of the Deputy Mayor of the town of Karlovy Vary, which Mr Jiří
Klsák gave her for her successful long-term sports activity
and great representation of the town.

T

photo: Ondřej Kalmán

OPGYM KARLOVY VARY
Rhythmic Gymnastics in Karlovy Vary has a long
tradition since 1955, when one of the first RG clubs
in the former Czechoslovakia was established in this
spa town. The club passed through various sport
organizations, most recently from 1997 to 2015, it
worked under the name TJ Slavia Karlovy Vary. Since
2016, the club has been working as a single legal
entity, a sports club of rhythmic gymnastics called
TopGym Karlovy Vary.
Thanks to the talented gymnasts as well as capable
coaches, the club focuses on the most difficult Line
A/B level, and, if possible, group exercises. Carlsbad‘s
modern gymnasts are successful at competitions
both in the Czech Republic and abroad.
In 2012 new management agreed to lead the RG
club and with their help the Carlsbad rhythmic
gymnastics has seen success not only in the field of
sports. The club chairman, Jiri Herian also performs as
the Chairman of the entire West Bohemian Rhythmic
Gymnastics Association (Carlsbad and Pilsen
Regions). The club chief coach, Miroslava Spickova,
was awarded the title „Trainer of the Year in Karlovy
Vary Region, 2013“ and a junior gymnast, Kristina
Bernatova won the title „Successful Sportsman in
Karlovy Vary Region, 2014“.

Our modern gymnasts regularly participate in
numerous cup competitions and championships; at
the West Bohemian Regional Championships (Pilsen
and Carlsbad Regions) they win medal positions and
advance to the Championship of the Czech Republic.
The last three years have been for Carlsbad
modern gymnasts particularly successful. The girls
participated in 60 races in which they won over
120 medals. The furthest place where our club and
the city of Karlovy Vary were represented by our
gymnasts was a competition in Belgium.
In recent years, the sports club has had more than 50
gymnasts and 10 coaches, referees, a ballet teacher
and the manager of the club. Currently, there are
also two Russian coaches.
We have an ambitious goal to be among the
top in the Czech Republic both in the quality of
backgrounds and the success of our rhythmic
gymnasts. That is why the club has been trying
to create a good reputation, among other things
builds also by organizing a prestigious competition
Carlsbad RG Cup in KV Arena.
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KARLOVY VARY „Teď je to na
třetí duel obst
tobě, zůstala jsi poslední naděje,“

Carlsbad RG Cup, as in previous years, did not escape the attention
of printed media. Extensive articles in newspapers and other media
are not only a great promotion of the competition itself but also the
promotion of the beauty of rhythmic gymnastics as such. Thanks to
that, the awareness of this sport, the girls‘ interest in it and the so
important viewers‘ favour are gradually increasing.

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
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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.

27

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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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
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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-
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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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CARLSBAD RG CUP 2016 IN PICTURE

The 4th Carlsbad RG Cup – an international competition in rhythmic gymnastics was held with the support of the Karlovy Vary Region
and the Statutory Town of Karlovy Vary. Patronage of the event was assumed by JUDr. Martin Havel, the President of the Karlovy Vary Region
and Ing. Petr Kulhánek, the Lord Mayor of Karlovy Vary.

Karlovarská
Plynárenská

T

…plyn, který se Vám VYPLATÍ!

HANKS FOR THE SUPPORT
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
diemLucie

» donors who supported the RG Carlsbad Cup at a crowd funding platform server 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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We thank all the partners who supported the international competition Carlsbad RG Cup and helped to bring this beautiful sport
to Karlovy Vary, where it certainly belongs due to its character.
We believe, that, thanks to the support of the town of Karlovy Vary, the Karlovy Vary Region and sponsors as well as thanks to the
participants‘ interest, the following Carlsbad RG Cups will be even more beautiful.

“Rhythmic gymnastics, combining elegance and healthy body
movement, naturally belongs to Karlovy Vary and the entire
spa region, where the healing power of nature and the spa
town beauty have been combining for years.“

The 4th
International Competition
in Rhythmic Gymnastics
18 / 06 / 2016
KV Arena • Karlovy Vary
Czech Republic

Carlsbad RG Cup
organized by the rhythmic gymnastics
sport club
TopGym Karlovy Vary, z.s.
a member of the Czech Rhythmic
Gymnastics Association
e-mail: info@gymnastika-kv.cz
telefon: +420 602 495 191
club’s web: www. gymnastika-kv.cz
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