Ke kráse lázeňského města se přidá i krása moderní gymnastiky
Karlovy Vary – Zítra, v sobotu 13. června, ožije KV Arena
již potřetí výkony a elegancí
závodnic moderní gymnastiky v rytmu hudby jejich sestav. Do Karlových Varů přijedou na třetí ročník meziná-

rodních závodů Carlsbad RG
Cup předvést své mnohdy až
neuvěřitelné dovednosti závodnice v tomto krásném
olympijském sportu.
Za pořádající oddíl moderní
gymnastiky TJ Slavia Karlo-

vy Vary zve na akci ředitel závodů Jiří Herian: „Přijďte letos opět pro příjemné sportovní i umělecké zážitky do KV
Areny. Uvidíte závodnice
všech věkových kategorií od 6
do 20 let v nejvyšších dvou vý-
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3. ročník mezinárodních závodů v moderní gymnastice
• Více než 120 moderních gymnastek z celé Evropy
• Jeden z nejkrásnějších olympijských sportů opět v Karlových Varech
• Celodenní závodní a doprovodný program pro malé i velké diváky
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www.gymkv.cz

13. červa • Karlovy Vary

Pořádající oddíl moderní gymnastiky TJ Slavia Karlovy Vary děkuje za podporu 3. ročníku mezinárodních
závodů v moderní gymnastice Carlsbad RG Cup svým partnerům:
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konnostních liniích. A budeme rádi, když podpoříte naše
domácí karlovarské závodnice, kterých je letos nominováno jedenáct.“
Kromě závodů čekají na diváky o přestávkách rozmanité exhibice. „Letos máme opět
připravena různá taneční vystoupení, například moderní
tanec, orientální tanec a další.
Velký ohlas opět očekáváme
od vystoupení mužské pódiové sestavy ´Chomutovských
Prdů´ ve stylu moderní gymnastiky a novinkou budou letos ukázky bojového umění
Shorinji Kempo klubu Karlovy Vary,“ láká na doprovodný
program hlavní trenérka oddílu Miroslava Špičková, která se během závodů zhostí i
funkce rozhodčí. Pro diváky
bude k dispozici i fotokoutek,
prodej gymnastických potřeb
a gymnastická školička pro
dětské návštěvníky. „Děvčátka, která se přijdou na závody
podívat, si můžou v naší školičce vyzkoušet základní cviky i náčiní, jako obruč, míč nebo stuhu. Navíc si můžou vyzkoušet opravdový závodní
dres a nechat se v něm vyfotit.
A komu se moderní gymnastika zalíbí, může hned 23.
června přijít k nám do oddílu

na nábor,“dodává Špičková.
Do závodů jsou opět přihlášeny moderní gymnastky z
různých koutů Evropy. „Původně byly přihlášeny i dva
oddíly z Izraele, ale, bohužel,
se nakonec musely omluvit z
důvodu změny termínu jejich
národního mistrovství. Zase
nás ale těší premiérová účast
gymnastek ze Slovenska. Po
roce se opět vrací oddíl až z Estonska a čtyři oddíly z Německa doplní ještě dva z Ukrajiny. Celkem tak máme opět
přes 130 závodnic, čímž je závod naprosto naplněn,“ uvádí
obsazení Jiří Herian.
Pohár pro absolutního vítěze závodů si z předchozích
dvou ročníků odvezlo družstvo SK Dynamo Ukrajina. O
tom, jestli tomu bude tak i letos, uvažuje Miroslava Špičková: „Jako rozhodčí jsem
Ukrajinky v předchozích letech sledovala a musím potvrdit, že se jim velmi těžko
konkurovalo. Letos je můžou
ohrozit třeba skvělé závodnice z SKP MG Brno nebo jiný
český či zahraniční oddíl. Bude to určitě zajímavý souboj a
diváci uvidí opravdu špičkové výkony.“
Medailové úspěchy z předchozího ročníku budou obhajovat devítiletá naděje mladší
Klára Orlová a šestnáctiletá
dorostenka Kristina Bernatová, které byly obě ve svých kategoriích stříbrné. „Naší
nejmladší závodnicí bude šestiletá Nikol Fukarová, na kterou spolu s o rok staršími
Holly Williamson a Darjou Fedunovou čeká pouze závodní
sestava bez náčiní. O kategorii výše kromě sestavy bez náčiní zabojuje Klára Orlová i se
švihadlem a naše nové závodnice Daniela Jelínková (8 let)
s obručí a desetileté gymnastky Klára Pelíšková a Veroni-

ka Zrůstová se švihadly,“
představila malé závodnice
trenérka Miroslava Špičková.
„V náročné kategorii kadetky
starší nastoupí Klára Tamchynová (13 let) a Daria Komarova (14 let) v sestavách se
švihadlem a kužely. Poslední
se v kategorii dorostenek
představí Kristina Bernatová
a sedmnáctiletá Anna Špičková, obě v sestavách s kužely a s
obručí,“ uzavírá Špičková.
Akce by nebyla myslitelná
bez podpory města Karlovy
Vary, Karlovarského kraje a
dalších sponzorů. „Všem
sponzorům patří naše velké
poděkování. Jsem rád, že letos
opět tuto akci podpořili, a to
dokonce ještě o něco více než v
předchozím roce. Je to pro nás
známka toho, že tyto skvělé závody i moderní gymnastika
obecně již pronikají do povědomí v našem regionu,“ poukázal Jiří Herian.
„Těší mě, že si moderní
gymnastika našla v našem lázeňském městě své místo, protože je to sport, který svým
charakterem odpovídá duchu
Karlových Varů. A je skvělé,
že si účastníci díky této akci
našli právě Karlovy Vary jako
dobré místo, kde se chtějí zúčastnit závodů i strávit při té
příležitosti několik dnů,“ uzavírá Herian
Vstupné je symbolických 80
Kč a děti do 12 let mají vstup
zdarma. Navíc diváci nemusí
být v hale celý den. Zakoupená vstupenka jim umožní vícenásobný odchod a příchod.
Můžou si tak z programu vybrat ty části, které je zajímají,
a vrátit se dle potřeby. Informace o závodech a programu
najdou diváci na webu závodů
www.gymkv.cz.
Nadchněte se krásou moderní gymnastiky a přijďte
podpořit domácí závodnice!

