
 

Mistrovství ČR ve sportovní gymnastice Černošice 22-23.6.2019 

Ve dnech 22-23.6. 2019 se v Černošicích u Prahy uskutečnilo Mistrovství České republiky ve sportovní 

gymnastice jednotlivkyň  v kategoriích  žákyně B, juniorky B, ženy B a výkonnostních stupňů VS1A a 

VS2A. Mistrovství se zúčastnilo 236 závodnic ze 48 oddílů, potěšující je, že mezi nimi byla i 4 děvčata 

z T.J. Sokol Pardubice I. 

Jako první se v kategorii žákyně B představily Ema Šmídová, Julka Pospíšilová a Lucka Špidlenová, které si 

účast na mistrovství vybojovaly v krajských přeborech ve Vrchlabí. Nejlépe čtyřboj zvládla Lucka 

Špidlenová, která na všech nářadích zacvičila svoje maximum, nikde se neobjevila žádná chybička a 

v celkovém pořadí se umístila na vynikajícím 8. místě z 48 závodnic. Ema Šmídová se bohužel 

nevyvarovala chybám zejména na kladině. I přes nepovedenou kladinu dále bojovala a výborný přeskok 

zajistil posun na 18. místo. Julka Pospíšilová zvládla první tři nářadí velmi dobře, výborně zacvičila 

zejména na bradlech a v celkové pořadí se držela do 15. místa. Bohužel poslední nářadí -  přeskok se vůbec 

nepovedl, obrat nebyl dotočený a tomu také odpovídala velmi nízká známka a pád na 25. místo. Děvčata 

zaslouží pochvalu za přístup k přípravě a nasazení při závodě. Celkové umístění je vzhledem k našim 

tréninkovým možnostem velmi dobré. Potěšující je zejména kladina, kde pouze 9 závodnic dostalo známku 

nad 10 bodů a z toho dvě byly z naší TJ.  

  V sobotu v podvečer se představily ženy, kde nás reprezentovala Monika Sochová. Monika zacvičila svoje 

sestavy velmi dobře a celkově skončila na pěkném 5. místě z 23 závodnic. 

Vzhledem k tomu, že v tomto pololetí jsme gymnastickou přípravu kloubili s přípravou na LODM na 

trampolínách, jsou dosažené výsledky povzbuzující.  

 

Trenérka Pavla Avramová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sochová Monika 5.místo kategorie ženy  

 

 

 



 

Žákyně B:  Pospíšilová Julie  - 25. místo, Šmídová Ema – 18. místo a klečící Lucka Špidlenová 8. místo 


