
 

 

 

 

Přihlašování na Republikovou soutěž ve sportovní gymnastice ČASPV 2022 je spuštěno 

Gymnastický závod České asociace Sport pro všechny proběhne ve dnech 21. – 22. května 

v moderních prostorách gymnastické haly SK Hradčany v Praze. 

TZ, Praha, 20. 04. 2022: Republiková soutěž družstev ve sportovní gymnastice ČASPV letos již potřetí 

proběhne v Praze. Ve dnech 21. – 22. 05. 2022 tak v gymnastické hale Sportovního klubu Hradčany 

poměří své dovednosti gymnasté a gymnastky od kategorií žactva a dorostu po kategorie dospělých. 

Akce se uskuteční za finanční podpory Hlavního města Prahy. 

Organizačně akci zajišťuje tým Komise všeobecné gymnastiky Metodické rady ČASPV, který průběžně 

pracuje na zajištění těch nejlepších podmínek pro hladký průběh závodu.      

Soutěž je pořádána pro členy oddílů v rámci České asociace Sport pro všechny. Veškeré podmínky 

soutěže jsou uvedeny na webu ČASPV (www.caspv.cz) v dokumentech Komise všeobecné gymnastiky 

a rovněž v Kalendáři akcí. Závod bude zahájen slavnostním nástupem v sobotu 21. května v 09:00 a 

bude probíhat až do neděle 22. května. Pro vítěze jsou připraveny diplomy, medaile a hodnotné ceny, 

všichni účastníci obdrží drobné odměny. 

„Už třicet let táhneme za jeden provaz.“  

Tato republiková soutěž se v gymnastické hale Sportovního klubu Hradčany v Praze konala již 

dvakrát. „Velice nás těší, že soutěže se tradičně účastní oddíly ze všech koutů republiky a já věřím, i 

letos zde budeme moci přivítat reprezentanty všech krajských složek asociace Sportu pro všechny“, 

říká vedoucí Komise VG MR ČASPV, Ing. Gabriela Machová a dodává: „Zdejší hala je pro gymnastiku 

perfektně vybavená a splňuje všechna kritéria pro naši republikovou soutěž. Celý tým naší komise nyní 

pilně pracuje na přípravě programu a organizačním zajištění. Diváci i účastníci se opět mohou těšit na 

báječnou atmosféru a skvělé výkony. Společně zde také pohybem oslavíme 30. výročí České asociace 

Sport pro všechny.“ 

Česká asociace Sport pro všechny – nezisková organizace, která letos slaví 30 let od svého založení 

v roce 1992, si klade za cíl zpřístupnění tělesné výchovy a sportu široké veřejnosti - od batolat až po 

seniory – a touto cestou pracuje na zvyšování pohybové gramotnosti všech cílových skupin. Sleduje 

současné trendy a nové informace předává svým členům i veřejnosti 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.  
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