Hodnocení činnosti oddílu sportovní gymnastiky
T.J. SOKOL CHRUDIM za rok 2015.
Naše žákyně Sára Kulhavá získala titul přebornice MČOS
Náš oddíl sportovní gymnastiky žen T.J. Sokol Chrudim se zabývá výkonnostní
závodní gymnastikou. Děvčata se pod vedením trenérky Simony Linkové a Soni
Brožové připravují na závody třikrát v týdnu .
Letos jsme se zúčastnili několika pohárových soutěží např. v Jičíně, Pardubicích,
Hradci Králové, Pelhřimově, Bedřichově, Jindřichově Hradci, Brně a dovezli jsme celkem
25 cenných medailí.
Z květnového oblastního přeboru pardubického kraje jednotlivkyň jsme
dovezli 3 tituly přebornic kraje - K.Horníková ve starších žákyních, Z.Malinská za
juniorky a B.Štěrbová za juniorky C. K.Doležalová získala stříbro v juniorkách a
čtvrtá místa získala žákyně S.Kulhavá a B.Šimonová. Čtyři naše děvčata postoupila
na MČR do Brna.
Mistrovství české republiky se konalo 14.6. v TJ Sokol Vysoké Mýto. Největším
překvapením bylo skvělé 4.místo našeho nováčka na mistrovství Sáry Kulhavé ze 47.
nejlepších starších žákyň. V juniorkách jsme měli také velký úspěch Kateřina
Doležalová obsadila nádherné 5.místo, což je její zatím nejlepší výkon. Naše
bronzová medailistka z žákyň Zuzana Malinská závodila letos poprvé mezi juniorkami
a také zabojovala a obsadila krásné 7.místo, tato kategorie už je bodovaná podle
mezinárodních pravidel a je pro děvčata velmi obtížná.
První závod po prázdninách byl 17.10. Přebor Čech oddílů ČOS v Kolíně. Pro
naše malá děvčata to byl super závod,
v sestavách neudělala žádnou chybu a
vyneslo to dvě naše na nejvyšší stupínek. Vítězkou a přebornicí Čech v mladších
žákyních se stala Karolína Horníková a ve starších žákyních Sára Kulhavá a to jim
zajistilo postup na Mistrovství ČOS do Prahy.
21.11. se naše závodnice zúčastnily Oblastního přeboru družstev v Hradci
Králové, získali stříbrné medaile jako družstvo a vybojovaly si postup na MČR ve
II.lize družstev ve složení: Doležalová, Malinská, Kulhavá, Horníková a hostující ze
Spartaku Sezimova Ústí. Toto družstvo vybojovalo na Mistrovství ČR v II.lize 6.12.v
Brně skvělé 10.místo z 20.nejlepších družstev v republice.
Největší náš letošní úspěch se stal na Mistrovství oddílů ČOS v Praze
29.11. odkud si naše 10-letá starší žákyně Sára Kulhavá přivezla nádhernou zlatou
medaili a titul přebornice MČOS. V mladších žákyních si skvěle vedla Karolína
Horníková skončila na krásném 7.místě ze 39. a juniorka Kateřina Doležalová se
umístila na svém zatím nejlepším 6.místě a těsně za ní byla sedmá Zuzana
Malinská .
Na závěr roku 13.12. budeme pořádat již 49.ročník Memoriálu M.BrdíčkovéŠplíchalové a 4.ročník Župního přeboru Jaroslava Šplíchala. Uctíme tak tímto
památku zakladatele našeho oddílu a dlouholetého trenéra pana Jaroslava Šplíchala.
Oddílový web: www. gymnastika.chrudim.cz
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