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Zpráva o činnosti za rok 2015
V oddíle pracuje 9 trenérek asi s 50 děvčaty.
Děvčata jsou rozdělena do skupin a dle kategorií podle
věku trénují dvakrát týdně po dvou i třech hodinách.
Oddíl se v nynější době zaměřil na Základní program a
Kombinovaný program.
V naší oblasti/spojená hradecká a pardubická/ je šest
oddílů,děvčata měří své síly v oblastním přeboru a po
celý rok probíhá Východočeská liga.
V oblastním přeboru náš oddíl získal šest medailí, v II.
kategori ZPMG se na druhém místě umístila Eliška
Wenzlová a spolu s Andreou Spěvákovou, také stříbrnou
v III. kategorii ZPMG, se nominovaly na Mistrovství
republiky v Chomutově.
V kategoriích KPMG jsme získali tři druhá místa a tak se
Eliška Hrochová v II. VTp,Jitka Sitterová v I. VTp a Linda
Marhanová v ženách také nominovaly na Mistrovství
republiky v Chomutově.
Východočeská liga se skládá z pěti závodů v deseti
různých kategoriích.Ukončení ligy je každoročně při
Podzimním poháru, který pořádá náš oddíl. Během
všech pěti závodů v letošní lize získala naše děvčata 27
medailí, ale i 9 „bramborových“. V celkovém hodnocení
ligy naše děvčata získala5 druhých míst,1 třetí a 1
„bramborové“.

V rámci Podzimního poháru proběhl také Oblastní
přebor ve společných skladbách ,kde naše děvčata
získala pohár za skladbu se šesti obručemi.
V březnu se 18 děvčat vypravilo do Prahy na přebor
ČOS, výlet se vydařil a i pěkná umístění byla radostí pro
děvčata i jejich trenérky.
Co však počítáme jako největší úspěch,je skutečnost,že
náš oddíl je nejpočetnějším oddílem oblasti a na všech
pěti závodech ligy jsme měli největší počet závodnic.
Děvčata jenom nezávodí,ale účastní se i různých
vystoupení. Již tradičně proběhlo vystoupení v sportovní
hale na ukončení školního roku a ukončení sezony se
završilo v sobotu 12.listopadu 2015 ve sportovní hale
města Chrudimi při Podzimním poháru a posledním kole
Východočeské ligy. V prosinci se uskutečnilo adventní
vystoupení s oddílem mažoretek v naší sportovní hale.
Zde se předvedla všechna děvčata našeho oddílu se
svými závodními sestavami ,ale i také s různými
společnými vystoupeními. Potlesk sklidili i naše
nejmenší z letošní přípravky s vystoupením Večerníček
a asi největší úspěch měly nejmladší závodnice se
skladbičkou Láska je láska,kde se v závěru předvedly
všechny gymnastky oddílu společně.
Podzimní pohár,kterého se zúčastnilo 110 gymnastek
z celé východočeské oblast a náš oddíl ho pořádá
v rámci Východočeské ligy, se jistě zdařil. Nemalý podíl
na tom mají všechny trenérky,jejich rodinní příslušníci a
velká řada rodičů našich gymnastek.

Pro trénování máme celkem velmi dobré. Materiální
zajištění je ucházející. Z poloviny si provoz oddílu hradí

gymnastky z oddílových příspěvků,ale druhou část se
nám daří hradit z různých dotací. Nejvíce nám pomáhá
město Chrudim. Nejen dotací,ale i tím,že komplex
sportovní haly v roce 2011 přešel pod městská
sportoviště a my jsme vyzískali pět nových pásů
koberců a jeden si dokoupili z vlastních zdrojů a máme
tak dvě nové závodní plochy.Díky také za dotaci ze župy
na přispění na nájem.
Činnost našeho oddílu nedosahuje často na umístění v
republikových přeborech,ale myslíme si,že každá
pohybová aktivita dětí je důležitá a tak největší dík a
obdiv patří našim trenérkám.Které se věnují svým
svěřenkám bez nároků na jakoukoliv materiální odměnu
a tak jim jsou jen odměnou pěkné výsledky děvčat.
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