
7. dubna 2020 
Reprezentace  ČSMG v roce 2020 nezahálela..... 
  ....od ledna až do 13. března : soustředění,  kontrolní tréninky, nominační závody, první 
reprezentační start juniorek na MT TART CUP Brno a GRAND PRIX Brno 2020. 
 
 
 Leden  
 
V lednu pod vedením hlavní trenérky Mariny  Ignatievé zahájilo  SCM svazové RD seniorek a 
juniorek jednotlivkyň  přípravu na květnové ME  a MEJ v Kyjevě. 
V rámci přípravy se uskutečnila v Brně dvě soustředění. 
 
 Únor . 
 
V neděli 2. 2. proběhl v Brně kontrolní trénink klubových gymnastek pro účast na MT FIG  a KT 
RD seniorek jednotlivkyň. Dále se pak uskutečnil  nominační závod č.1. RDJ, v  jehož závěru 
byly gymnastky a trenérky seznámený nejen s umístěním v jednotlivých náčiních, ale i s 
připomínkami  nominovaných rozhodčích. Aktuální informace  podala take 
reprezentační  lékařka paní MUDr. E. Sýkorová a sportovní ředitelka ČSMG  Lenka Hýblerová 
Oulehlová . 
 
Pro další mezinárodní klubovou zkušenost ve vlastní režii odjely do Moskvy  5 - 9. 2. , pod 
vedením trenérek M. Ignatievé  a K. Kopáčové  T. Staňková, A. Lencová, J. Sehedi, I. Hortová a 
K. Charvátová. 
 
 Soustředění 14 - 23.2. bylo z důvodu rychlého šíření chřipkové epidemie (uzavření nemocnic v 
Brně) a na doporučení reprezentační lékařky MUDr. E. Sýkorové zrušeno. Trénink juniorek tak 
pokračoval v mateřských klubech. V rámci přípravy na kvalifikaci OH, využila A. 
Chamzina  možnosti  před GP Brno a SP v Sofii  trénovat  s trenérkou M. Ignatijevou  v Rusku. 
 
V sobotu 29.2. se uskutečnil nominační závod na MEJ č. 2 a KT seniorek před MT TART CUP a 
GP Brno. Po připomínkách rozhodčích a diskuzi s trenérkami bylo rozdáno reprezentační 
oblečení. Z účastí na únorovém a březnovém tréninku v SCM svazové RD seniorek byla 
omluvena G. Garoffolo, která zůstala v italské karanténě. 
 
6-8.3. MT TART CUP BRNO. 
42 gymn. z 12 států (UKR, RUS, BLR, POL, USA, SRB, LAT, SLO, AUT, EST, SVK) 
 
Víceboj: 
 11. I. Hortová, 12. A. Lencová  13. J. Sehedi, 17. N. Stieblerová, 20. B. Kouřilová  
23. D. Václavíková , 32. A. Prokšová 
Finále: 
šv. 4. místo A. Lencová , 
míč 6 .místo I. Hortová, kuž. 7. místo J. Sehedi, stuha 5. místo I. Hortová. 
Ze zdravotních důvodů se nezúčastnili T. Staňková a K. Charvátová . 
 
6 - 8.3. GRAND PRIX Brno  
19 gymn. ze 13 států (BLR,UKR, BUL, USA, LAT, AUT, CAN, FRA, POL, EST, KRG, SVK) 
 Víceboj : 
10. A. Chamzina, 13. D. Štěpanková, 18. A.Timková 
 Finále :  
A.Timkova  obruč 9., 3x A. Chamzina míč 6. ,kuž. 9., st. 7., 
Nejvyššího ohodnocení v GP dosáhla Alina v sestavě s míčem 19,150. 
Podrobné výsledky soutěže družstev juniorek  a jednotlivých náčiní víceboje obou kategorií jsou 
zveřejněny na webu ČSMG. 



 
10-15.3. soustředění SCM svazové RD jun. a sen. v Brně pod vedením hostující bulharské 
trenérky L.Kazanové. To bylo na základě vyhlášených opatření proti pandemii Corony vírusu 
předčasně o 1 den zkráceno a ukončeno 14.3. 
 
8 - 13.3. Soustředění reprezentačního výběru juniorek společné skladby pro rok 2021  
 
Podle stávajícího plánu nové koncepce (PNK) 2018 - 2020,  pro zvýšení výkonnosti RD všech 
kategorií, proběhlo ve dnech 8 - 13. 3. soustředění přípravného výběru reprezentačního 
družstva juniorek společné skladby pro MEJ a MSJ v  r. 2021. Hlavním  garantem celého 
projektu přípravy je K. Kapounková, předsedkyně metodické komise ČSMG. 
Za přítomnosti části realizačního týmu N.Teleginy, H. Langové , B.  Chuchlerové a světoznámé 
choreografky N. Stěpanové (BLR), byly složeny obě společné skladby a tím byl také splněn 
jeden z hlavních úkolů přípravy tohoto družstva v roce 2020. 
 
 
CORONA VÍRUS.... 
 
Od posledního tréninku SCM svazové RD jun. a sen. 13.3. “uplynulo “ k dnešnímu datu  
7. dubna 25 dnů..... 
 
UEG, FIG, MOV... 
 
 V důsledku zabránit šíření pandemie CORONY  učinili mezinárodní sportovní a gymnastické 
organizace tyto následující změny : 
- OH 2020 v Tokyu 
přesunuté na červenec 2021 
- MEJ, ME, SP a kval. na OH  předběžně přeložené  do druhého pololetí roku 2020 
 
I když je mnoho akcí přesunuto na pozdější dobu,  naše gymnastky nezahálejí a s velkou 
dávkou energie společně se svými trenérkami využívají všech tréninkových  možností  O-line 
nejen doma, ale i v přírodě a tam, kde to je možné. 
 
ČSMG také pokračuje v plném finančním zajištění trenérek z dotací MŠMT. 
 
Poděkování. 
Během průběžného kontaktu se všemi trenérkami a gymnastkami Vás mohu ujistit, že nikdo 
nezahálí, ba naopak!!!  Obdiv a  poděkování patří všem oddílům, trenérkám, gymnastkám, 
rodičům, dobrovolným funkcionářům, fanouškům a sponzorům, 
jejichž  neutuchající obětavost, vůle, energie a podpora (a to nejen v období Corona 
vírusu) prolínají jako vždy naši moderní gymnastiku od široké základny až po vrcholový sport. 
 
S.Landyšová 
předsedkyně KMV a Reprezentace 
 


