
Předvánoční závod ve sportovní gymnastice žákyň. 

Dne 9. 11. 2019 uspořádala Tělocvičná jednota Sokol Pardubice I již 46. ročník předvánočního 

závodu žákyň ve sportovní gymnastice. Závod se konal ve velkém sále Pardubické sokolovny. 

Závod je určen zejména pro začínající gymnastky, pro většinu z nich to jsou jejich první závody.  

V letošním roce se závodu v nejstarší kategorii ročníku 2010 zúčastnilo 25 děvčat. Děvčata cvičila 

prostná s hudebním doprovodem podle obtížnosti žákyň kategorie C. Stupně vítězů v této 

kategorii obsadily závodnice z Gymnastiky Říčany. Nejlepší domácí závodnicí byla na 5. místě  

Valentýna Herzánová. 7. místo obsadila Stela Šmídová a 14. místo Anežka Petrusová, která 

se nevyhnula pádu na kladině. 

V kategorii děvčat ročníky 2011-2012 se přihlásilo 41 děvčat. Pro velkou účast jsme výsledky 

vyhlásili pro každý ročník zvlášť. Děvčátka závodila na velké kladině, kde musela předvést dvě 

řady a stejný požadavek byl i na prostných. V ročníku 2011 si vítězství odváží Čechlovská 

Kristýna z TJ Sokol Chrudim. 2. místo obsadila domácí Rozárka Vrzalová a na 3. místě skončila 

domácí Alice Krobová.  Na 4. místě o 0,05 bodu skončila Valerie Mrázová. 

V ročníku 2012 jsme měli také zastoupení. Na 12. místě se umístila Strnadová Agáta, 19. místo 

obsadila Říhová Tereza a 23. místo Borovcová Nela. Celkem bylo 27 závodnic. 

I nejmladší kategorii jsme rozdělili na samostatné ročníky 2013 a 2014. Děvčátka cvičila na malé 

kladině a prostných. V ročníku 2013 závodilo 17 děvčat a vítězství si odnesla Brožíková Johanka 

ze Spartaku Vrchlabí,  Domácí závodnice Sára Hundáková obsadila 13. místo.  

U nejmladších děvčat  ročníku 2014 vyhrála Bezdíčková Beata z Loko Pardubice. Nejlepší 

domácí závodnicí byla na 4. místě Bažantová Vanesa, Šebková Linda skončila na 8. místě, 

Školníková Linda se umístila na 9.místě a Hladěnová Natálka obsadila 10. místo. 

Každá z 92 závodnic si odnesla diplom a malou cenu a jako vzpomínku na Pardubice i Pardubický 

zdobený perník. 

Závod se konal za finanční podpory Statutárního města Pardubic. 

 

 

 

 


