
Republiková soutěž družstev ČASPV ve sportovní gymnastice 2021 s hradčanským 
panorama 

TZ – 19. 10. 2021 Praha: Gymnastické haly Odysea a Harmony SK Hradčany zaplnili gymnasté 
a gymnastky z celé republiky 

Letošní republiková soutěž družstev ČASPV ve sportovní gymnastice se uskutečnila ve 

dnech 16. - 17. října 2021 v Praze. V nově zrekonstruovaných gymnastických halách 

Sportovního klubu Hradčany poměřily své síly a úroveň dovedností přes dvě stovky 

gymnastek a gymnastů z celé České republiky. Akce se konala za finanční podpory 

Hlavního města Praha.  

Sobota patřila kategoriím žákyň a žen, vystřídaly se také všechny chlapecké kategorie od 

mladších žáků až po dorostence, závodili rovněž muži. V neděli dostaly prostor žákyně a 

dorostenky. Družstva se střídala na stanovištích přeskok, hrazda, akrobacie, 

kladina/lavička, kruhy (chlapci/muži). Diváci tak měli skvělou příležitost zhlédnout 

hodnotné sportovní výkony. Rozhodčí svou nelehkou a zodpovědnou úlohu zvládli na 

výbornou. Neúnavně sledovali provedení sestav a výkony všech účastníků spravedlivě 

ohodnotili.  

Vyhlašování výsledků probíhala průběžně po kategoriích. Kromě tradičních medailí, 

diplomů a hodnotných cen pro vítěze přichystali organizátoři pamětní medaile pro děti z 

kategorie I a nejstarší kategorii dívek. Výsledky jsou uvedeny na www.caspv.cz v sekci 

Komise všeobecné gymnastiky. 

Velké poděkování patři nejen organizátorům a celému realizačnímu týmu včetně 

rozhodčích, ale i reprezentantům a zejména jejich trenérům a trenérkám. Děkujeme za 

významnou finanční podporu Hlavnímu městu Praha. 

 

 

 

  

 

 

Komise všeobecné gymnastiky MR ČASPV  

Česká asociace Sport pro všechny – nezisková organizace se svým mottem „Pohyb je život a život je pohyb“ si klade za cíl zpřístupnění 
tělesné výchovy a sportu široké veřejnosti - od batolat až po seniory. I když se  hlásíme k odkazu dr. Miroslava Tyrše i jeho následovníků, 
sledujeme současné trendy a přinášíme nové informace prostřednictvím vzdělávacích akcí a praktických workshopů. Tyto akce a široké 
spektrum dalších aktivit zaštiťuje metodická rada se svými odbornými komisemi, mezi něž patří i Komise všeobecné gymnastiky. Právě ta je 
hlavním garantem gymnastické soutěže.  

 

www.caspv.cz 
https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny/  
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