Tisková zpráva
Primátorka odstartovala pohár,
který nemá v Evropě obdoby
Olympijské naděje ve sportovní gymnastice z devíti zemí světa se sjely v sobotu 27. října do Liberce
na Pohár olympijských nadějí. Závod juniorů zahájila primátorka Martina Rosenbergová.

Závod jednotlivců i družstev juniorů a juniorek ve sportovní gymnastice, nazvaný Pohár olympijských
nadějí OHC Liberec, zaplnil v sobotu 27. října gymnastickou tělocvičnu v areálu Sport Parku Liberec.
Na poháru, který nemá podle organizátorů v Evropě obdoby, změřilo své síly dohromady 78
gymnastek a gymnastů z devíti zemí světa. Své mladé talenty sem vyslaly Rakousko, Polsko, Velká
Británie, Francie, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko, Turecko a Česká republika.
Letošní ročník zahájila osobně primátorka Liberce Martina Rosenbergová. „Jsem hrdá na to, že se
Pohár olympijských nadějí OHC Liberec od roku 2006 koná v našem městě. Navíc byl letos Liberec pro
své možnosti sportovního vyžití vyhlášený za Evropské město sportu 2012. Sport patří v dnešní době
ke zdravému životnímu stylu a sportovní gymnastika je obor, který v sobě spojuje sportovní výkon s
estetickými hodnotami, s ladností lidského těla. Medaili sice nemůže vyhrát každý, ale obrovským
úspěchem je už to, že se mladí nadějní závodníci předvedou na mezinárodním poli,“ zdůraznila
primátorka.
Pohár olympijských nadějí si už vydobyl mezinárodní renomé. Je zahrnutý v kalendáři mezinárodní
gymnastické federace FIG. Od roku 2006, kdy se jeho organizace ujali nadšenci z oddílu Gymnastika
Liberec, se pod Ještědem blýsklo na 390 gymnastek a gymnastů. Devíti z nich se později splnil největší
sen každého sportovce – probojovali se na olympiádu v Londýně.
„Mezi nimi byla i jedna Češka, Kristýna Pálešová ze Sokolu Brno 1,“ upřesnil ředitel závodu Lumír
Kučera. Jak dodal, z tuzemských nadějí se letos nejlépe v Liberci umístil Daniel Radovesnický ze
Sokolu Kolín, který vybojoval druhé místo v závodě jednotlivců.
„Pohár nabízí vycházejícím hvězdám sportovní gymnastiky, aby se porovnaly se závodníky z jiných
zemí, a vzájemně se také inspirovaly,“ dodal Lumír Kučera.
Jako kulturní zpestření sportovního dne si závodnice a závodníci poslechli koncert libereckého
souboru bicích nástrojů – Aries. Poháry vítězům předával místopředseda Senátu PČR Přemysl
Sobotka.

V Liberci 27. října 2012

