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KRITÉRIA PRO VÝBĚR DO RD SENIOREK 2020 
 
 
Kritéria jsou sestavena na základě „potřeby“ minimálního počtu gymnastek“ 
v soutěži  Mistrovství Evropy seniorek jednotlivkyň – 1 gymnastka. Na základě 
„potřeb“ pro SP každá členská federace FIG pak maximálně 2 gymnastky. 
 
Program ME jednotlivkyň 2020: 
 
1/ Mistrovství Evropy   

• je soutěží o titul mistryně Evropy ve víceboji (24 nejlepších gymnastek 
z ME 2019) 

• finále ME je zároveň kvalifikací na OH 2020 
2/ Mistrovstí světa 

• v olympijském roce 2020 se MS nekoná 
3/ kvalifikace na OH 

• kvalifikace na OH 2020 je podmíněna účastí na minimálně 3 SP a 
maximálně 4 počítá se u každé gymnastky součet jejích 3 nejlepších 
výsledků z víceboje 

 
KRITÉRIA VÝBĚRU: 
 

• MČR MT 2019 
• ročník 2004 a starší 
• umístění 1. – 3. místo ve víceboji 
• umístění 4. – 20. Místo ve víceboji eventuální výběr na ME SS 2020 (5 

míčů a 3 obruče + 2 páry kuželů) 
• dosažení limitu D1 v rozmezí 4,40 – 5, 00 b. (platné pro jednotlivkyně) 

 
1/ LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA:  

• provedena u stanoveného reprezentačního lékaře schváleného P-ČSMG 
• předložení písemného lékařského posudku o vykonávání  vrcholového 

sportu v plném rozsahu při podpisu reprezentační smlouvy  s ČSMG 

 
2/ LICENCE FIG: 

• „VYŠKOLENÍ“ a seznámení s požadavky znalostí všech FIG předpisů 
uvedených v žádosti o udělení Licence FIG. Provedení písemného 
informačního testu (letošní novinka u dopingu) pro WADU a 
podepsání žádosti rodiči (u nezletilých) o udělení Licence FIG. Podpis 
ČGF a její odeslání na FIG. Bližší informace naleznete v sekci 
Dokumenty, formuláře pro mezinárodní činnost nebo komise KMV a R 
pod názvem Licence – formuláře 2019 ze dne 28.1.2019.  

3/ CELOROČNÍ TRÉNINKOVÉ PLÁNY :  
• odevzdat rámcový a podrobný celoroční tréninkový plán (2019 říjen, 

listopad, prosinec) a na celý  r. 2020 

4/ PODEPSÁNÍ REPREZENTAČNÍ SMLOUVY:   
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• smlouva se uzavírá a podepisuje mezi  ČSMG a gymnastkou. V případě 
nezletilé gymnastky uzavírá smlouvu s ČSMG její zákonný zástupce.  

5/ ZAŘAZENÍ DO SCM v místě  SVAZOVÉHO CENTRA: 
• školní docházka, ubytování a trénink v místě svazového centra pro 

seniorky jednotlivkyně 

6/  BODOVÉ OHODNOCENÍ NA MT během r. 2019:  
• dosažení úrovně bodového ohodnocení  15,00  - 16,00 v r. 2019 z FIG 

závodů.  
• předpokládané dosažení úrovně bodového ohodnocení  16,00  - 17,00 

v r. 2020 z FIG závodů.  
• Po soutěži MČR seniorek bude k dispozici formulář pro záznam 

výsledků z MT FIG, kterých se gymnastky zúčastnily na klubové  
náklady.  

7/ KONTROLNÍ TRÉNINK Č. 3 V LISTOPADU 2019: 
• účast na kontrolním tréninku 3.11.2019 
• zařazení  prvků obtížnosti těla  D1 4,40 – 5,00 do všech volných sestav 

a jejich předvedení s hudbou 
• předložení záznamu výsledků z MT, kterých se gymnastka účastnila na 

klubové náklady 

 
 
dne 30.6.2019 
S. Landyšová 
Předsedkyně  KMV a Reprezentace 
Komise MV a  Reprezentace  ČSMG si vyhrazuje právo změny výše uvedeného 
textu. 
 
Příloha č. 1 – seznam náčiní pro rok 2020 jednotlivkyně 

 
 
 
Příloha č. 2 – seznam náčiní pro rok 2020 společná skladbe seniorek 
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