Hodnocení činnosti oddílu sportovní gymnastiky
T.J. SOKOL CHRUDIM za rok 2012.
Na jaře jsme se zúčastnili s našimi sportovními gymnastkami několika pohárových soutěží a
dovezli jsme celkem 14 cenných medailí. Dále se naše talentovaná mladší žákyně 10-letá Zuzana
Malinská účastnila dvou povinných kvalifikačních závodů v Brně a Praze, kde si vybojovala
postup na Mistrovství republiky. Na oblastním přeboru svým vítězstvím potvrdila svoji účast na
MČR, které se konalo v našem kraji ve Vysokém Mýtě. Tam v těžké konkurenci 56 závodnic
z větších oddílů skončila na slibném 31.místě. Zároveň s ní se také probojovala na MČR po druhé
naše nejlepší 12-letá starší žákyně Kateřina Doležalová, která se téměř po dvou letech od
úrazu ruky vrátila k pilnému tréninku do gymnastiky a umístila se na krásném až nečekaném
6.místě !!! z 39. Je to nejlepší umístění naší gymnastky na MČR po 9 letech.
Zúčastnili jsme se velmi úspěšně jarního oblastního přeboru ve výkonnostních stupních ve
Vrchlabí, kde jsme získali celkem 4 medaile v jednotlivkyních, v družstvech teprve bude 17.11.v
Hradci Králové, kde naše dvě nejlepší budou bojovat o postup na MČR v II.lize. Bronz
v základním stupni mladších žákyň získala 7-letá Sára Kulhavá a stříbro v mladších žákyních
Markéta Chlebná a obě postupují do vyšší kategorie. Krajskou přebornicí žákyň se stala
Zuzana Malinská .Ve starších žákyních B zvítězila 12-letá Katka Doležalová a potvrdila postup
na MČR.
20.října jsme reprezentovali náš oddíl na Přeboru Čech oddílů ČOS v Kladně, kde skončila
žákyně Z.Malinská na skvělém 13.místě a postupuje na Mistrovství ČOS v Praze, které bude 6.12.
Na závěr roku dodržujeme tradici v pořádání již 46.ročníku Memoriálu M.BrdíčkovéŠplíchalové a letos poprvé budeme pořádat Župní přebor Jaroslava Šplíchala, který tragicky
zahynul 22.9.2011 ve svých 82 letech. Chceme tím uctít památku zakladatele našeho oddílu a
dlouholetého trenéra pana Jaroslava Šplíchala, který nám velmi chybí.

Příloha : Výsledky oddílu.
Oddílový web: www. gymnastika.chrudim.cz

V Chrudimi 30.10.2012

Zpracovala předsedkyně oddílu S.Hovorková

