
ČESKÁ GYMNASTICKÁ
FEDERACE VÁS INFORMUJE
A PŘEJE ÚSPĚCHY A ZDRAVÍ
DO SEZÓNY 2023

SLEDUJTE DĚNÍ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

GRATULUJEME VŠEM SPORTOVCŮM I TRENÉRŮM
K ÚSPĚCHŮM V PRVNÍ POLOVINĚ SEZÓNY.

GRAND PRIX VĚRY ČÁSLAVSKÉ

Vážení členové České gymnastické federace, 
chtěl bych vám všem poděkovat za práci a úsilí v roce 
2022, který považuji za úspěšný a plný skvělých výsledků 
ve všech našich gymnastických odvětvích.
 
Věřím, že v roce 2023 s výsledky navážeme  a budeme 
tímto dále zvyšovat postavení našeho svazu.

Letošní rok je významný především tím,  že proběhne 
kvalifikace pro OH 2024 a já  pevně věřím, že nějaké místo 
vybojujeme!!!

Přeji vám v nadcházejícím roce pohodu a radost z 
gymnastiky.

Je zlatým hřebem v královské gymnastické disciplíně - Sportovní gymnastice juniorů a juniorek. Jsme rádi, že Grand 
Prix Věry Čáslavské je v plánu i v roce 2023 včetně závodu smíšených dvojic v kategorii dospělých.

Připomeňme si tento závod, kde se českým juniorkám v týmech dařilo!  Družstvo ve složení Strakošová Ema, Artamo-
nová Soňa, Makovičková Patricie, Vlková Alice, Mašová Vanesa, Drncová Eliška vybojovalo zlato. Na druhém místě se 
umístil tým Anglie a třetí Maďarsko. V juniorech skončila jako první Korea, druhé Maďarsko a třetí Česká republika.
Dařilo se i českým juniorkám ve víceboji.

Vanese Mašové se dařilo nejlépe na bradlech a prostných, kde získala po krásných výkonech zaslouženě zlato! K tomu 
přidala ještě bronz na kladině.

Eliška Drncová získala stříbro na prostných.

Byli jsme poctěni vzácnou návštěvou až z Japonska. Na závod přijel prezident FIG Morinari Watanabe. Pro gymnastiku 
tento závod mnoho znamenal a těšíme se na další! 

Těšíme se na vás na jedné z akcí! 
Pro aktuální kalendář klikněte 

Česká gymnastická federace pro vás 
vytvořila e-shop, kde si můžete nově 
vybrat a koupit oblečení i reklamní 
předměty. Stačí kliknout na odkaz! 

Letos muže čeká mnoho závodů. 
U juniorů budeme usilovat o finále 
buď MS juniorů nebo EYOF. 
U seniorů se budeme bojovat o 
účast na MS a v Mistrovství Evropy 
chceme vybojovat finále. Těšíme se 
na rok 2023! 

Gymnastika ženy slibuje v roce 2023 
mnoho závodů jak na české, tak 
mezinárodní úrovni. Samozřejmě se 
těšit můžeme na druhý ročník Grand 
Prix Věry Čáslavské, ale hlavně nomi-
nační závody na Olympijské hry 
2024. Budeme našim juniorkám i 
seniorkám držet palce! 

Budeme rádu za jakékoliv podněty v propagaci, za fotky nebo 
materiály pro sdílení.

Využijte pro to e-mail marketing@gymfed.cz

V letošním roce nečeká reprezentaci 
TeamGym ME a tedy je vše soustře-
děno na klubové soutěže. Premiérou 
bude MidEuropean TeamGym 
Championships, tedy klubová soutěž 
s podporou Technical Committee 
European Gymnastics. Účastnit se 
mohou oddíly ze všech zemí Evropy 
s výjimkou severských států, kteří 
mají svůj závod (Nordics Champion-
ships). Těšíme se na velkou konku-
renci, která nás posune dál! 

Letos čeká aerobik hned několik 
mezinárodních závodů a jako první 
tradičně Czech Open. 
Těšíme se na české úspěchy i tvrdý 
trénink. 

Pro letošní rok se nám podařilo 
obnovit závod v Sokole Pražském, 
kam srdečně zveme všechny zájem-
ce o náš sport. Šplh schodištěm, jak 
se závod v Sokole Pražském jmenu-
je, svou atmosférou, kdy závodníci 
šplhají skutečně uprostřed točitého 
schodiště, nabízí skvělé zážitky 
nejen pro závodníky, ale především 
pro diváky, kteří mohou šplh vidět 
nečekaně blízko a po celé jeho 
délce.
Druhým důležitým závodem bude 
Mistrovství ČR, které se nově bude 
konat v Pardubicích v OC Atrium a 
my novým organizátorům přejeme 
mnoho štěstí.
V sezóně 2023 očekáváme útok na 
světový rekord na 8 m a nárůst 
závodníků a závodnic v nejmladších 
žákovských kategoriích, z čehož 
máme velkou radost.

Za Parkour se připravujeme letos 
zatím na dva mezinárodní závody 
FIG Parkour World Cup, a to 19. - 21. 
května 2023 v Montpellier a 8. - 10. 
září 2023 v Sofii.
V letošním roce máme také ambice 
rozšířit počet závodů Českého 
poháru na 4-5 závodu a je možné, 
že se nám povede poprvé za historii 
uspořádat i závod, který by mohl 
být součástí velkého adrenalinové-
ho víkendu.
Těšíme se samozřejme na celou 
letošní sezónů. Rádi bychom více 
prohloubili spolupráci mezi kluby a 
začali společně spolupracovat i na 
závodech a hlavně Mistrovství ČR. 

Vrcholem roku 2023 bude Mistrov-
ství Evropy, které se koná v říjnu ve 
Varně v Bulharsku. Reprezentaci čeká 
každý měsíc menší nebo větší mezi-
národní závod. Těšíme se na nové 
prvky a sestavy, které jsou napláno-
vané. Dále se v letošním roce těšíme 
na případné nové oddíly, které se 
začnou účastnit akrobatických 
závodů.

Trampolinisti se těší v roce 2023 na 
olympijskou kvalifikaci ze závodů 
světového poháru, ale nejvíce se 
těšíme na 50. Ročník mezinárodního 
závodu přátelství (50. Friendship Cup 
2023) v Jablonci nad Nisou 
13.-14.10.2023.
Všem závodníkům přejeme mnoho 
úspěchů v sezóně 2023! 

Ing. Martin Vlk
Předseda ČGF

NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT LETOS U KAŽDÉHO ZE SPORTŮ
A JAKÝ ZÁVOD JE PRO VÁS LETOS NEJDŮLEŽITĚJŠÍ?

NA TO JSME SE ZEPTALI JEDNOTLVÝCH PŘEDSEDŮ
TECHNICKÝCH KOMISÍ A JIŽ NYNÍ VŠEM

PŘEJEME HODNĚ SIL DO TRÉNINKU
A ÚSPĚCHŮ DO ZÁVODŮ.

WWW.GYMFED.CZ 
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https://www.facebook.com/CeskaGymnastickaFederace
https://www.instagram.com/czechgymnasticsfederation/
https://www.gymfed.cz/kalendar/
http://eshop.gymfed.cz
https://www.gymfed.cz/sportovni-gymnastika-muzi/
https://www.gymfed.cz/sportovni-gymnastika-zeny/
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https://www.gymfed.cz/aerobik/
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