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Zpráva pro Valnou hromadu SKFČR konanou dne 28. 3. 2015 v Praze 

 

Vážené dámy, vážení pánové, 

dovolte mi, abych Vás seznámil s činností a výsledky Komise vrcholového sportu SKFČR  

 

Státní trenéři:  

Tomáš Bureš – kategorie muži 

Martin Novotný – kategorie junioři, juniorky a masters muži 

Zdena Razýmová – kategorie ženy a masters ženy 

Luboš Koumal - kategorie fitness a atletické fitness 

Všichni státní trenéři se věnují reprezentantům, provádí nominaci závodníků a vyhledávají nové 

talenty, vždy jsou přítomni na ME a MS.  

 

Ve spolupráci se státními trenéry jsou vytvořena pravidla pro reprezentanty:  

V rámci spolupráce s ADV ČR jsou nastavené podmínky pro reprezentanty, bezvýhradně každý 

reprezentant před výjezdem na ME a MS musí splňovat pravidla monitoringu (monitoring musí být 6 

měsíců před soutěží, pro vypsané kategorie)*. Díky tomu za dobu naší práce ve svazu nebyl žádný 

pozitivní nález na mezinárodních soutěžích. 

  

Nejméně dvakrát před ME a MS se konají povinné srazy a posléze i nominace, kde se fasují doplňky 

(od svazového sponzora - firmy NUTREND, tímto jim chci za celý svůj tým poděkovat). Ten, kdo se 

nominuje, obdrží i reprezentační oblečení. 

 

Každý reprezentant po nominaci na ME nebo MS musí podepsat  Kodex reprezentanta SKFČR, tento 

dokument upřesňuje vztahy mezi závodníkem a Svazem kulturistiky a fitness ČR.  

Nominace probíhá i na prestižní pohárové mezinárodní soutěže, jako je například Arnold Classic nebo 

Olympia Amateur. 

 

Na ostatní pohárové mezinárodní soutěže, jako je Austrian Championship, Loaded Cup, Mozolani 

Classic, Hungarian International Cup a jiné, se nominace neprovádí. 

 

SKFČR má velice dobré vztahy s mezinárodní federací IFBB, na žádném z kongresů, ať  evropském, 

či světovém, nechyběla Česká republika, sledujeme trendy a pravidla, podporujeme české aktivní 

rozhodčí  k rozvoji a rozšiřujeme kruh mezinárodních rozhodčích, aby s českou delegací mohli vždy 

vycestovat i rozhodčí na ME a MS. V návazností na to mě prezident světové federace Dr. Rafael 
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Santonja pozval na náklady IFBB už poněkolikáté na Asian Championships, kde jsem měl funkci 

rozhodčího a pomocníka Pawla Filleborna. 

 

Spolupráce se rozvíjí i s konkrétními státy (Rusko, Ukrajina), kam jsou závodníci z ČR zváni,  na 

některé soutěže pořadatel proplatil kompletně všechny náklady, to znamená letenky, ubytování, 

stravování, zpravidla na těchto soutěžích jsou vypsané finanční ceny.  

  

Úspěchy naších reprezentantů: 

 

Podrobné výsledky jsou vypsané v ročence SKFČR, teď bych chtěl jen zmínit za rok 2014 nejlepší 

výsledky. 

 

Mistrovství Evropy juniorů a masters 2014 (jedna zlatá a dvě bronzové medaile) 

Přehled medailových umístění:  

• 3. místo - Vít Sahula (klasická kulturistika juniorů )[13]  

• 1. místo - Miroslav Mráz (kulturistika masters mužů 60 - 65 let )[7]  

• 3. místo  - Milan Bodlák (kulturistika masters mužů 60 - 65 let) [7] 

 

Mistrovství Evropy ve fitness 2014 (dvě stříbrné a jedna bronzová medaile)  

Přehled medailových umístění:  

• 1. místo - Ladislav Nový (physique mužů nad 178 cm) [23]  

• 2. místo  Dominika Krejcarová (fitness juniorek do 163 cm) [3] 

 

ME v kulturistice 2014 (jedna zlatá, dvě stříbrné a jedna bronzová medaile)  

Přehled medailových umístění  

• 2. místo – Daniel Minster (kulturistika vozíčkářů) [3] 

• 3. místo - Tomáš Horák (klasická kulturistika mužů do 175 cm) [13] 

• 1. místo - Boris Orava (klasická kulturistika mužů nad 180 cm) [16]  

• 2. místo - Aleš Réman + Jana L. Bendová (kulturistika smíšených párů) [9]  

 

MS žen a fitness mužů 2014 (jedna bronzová medaile) 

Přehled medailových umístění:  

• 3. místo – Margita Zámolová (bodyfitness žen do 163 cm )[6] 

 

 

Mistrovství světa juniorů a masters 2014 (jedna stříbrná a jedna zlatá medaile) 
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Přehled medailových umístění:  

• 2. místo - Jakub Prchal (klasická kulturistika juniorů open) [9] 

• 1. místo - Petr Boar (klasická kulturistika mužů masters nad 50 let) [6] 

 

Tolik k mé zprávě, děkuji Vám za pozornost. 

 

       Vjačeslav Vinogradov 

       předseda Komise vrcholového sportu 
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* Koho se zařazení do národního registru pro testování ADV ČR týká?  

1) Všichni závodníci kategorií kulturistiky mužů, kulturistiky žen, klasické kulturistiky mužů a kulturistiky 

juniorů, kteří chtějí startovat na soutěžích mistrovství světa a mistrovství Evropy.  

2) Všichni závodníci kategorií kulturistiky a klasické kulturistiky mužů, kteří se v předešlých dvou 

letech účastnili soutěží mistrovství Evropy a mistrovství světa a kteří jsou zároveň nadále členy 

SKFČR.  

3) Všichni závodníci kategorií kulturistiky juniorů a kulturistiky žen, kteří se v předešlém roce účastnili 

soutěží mistrovství Evropy a mistrovství světa a kteří jsou zároveň nadále členy SKFČR.  

4) Všichni závodníci  kategorií kulturistiky mužů, kteří se v předešlém roce umístili na prvním, druhém 

nebo třetím místě na mistrovství České republiky a kteří jsou zároveň nadále členy SKFČR.  

5) Všichni závodníci kategorií kulturistiky juniorů, kulturistiky žen a klasické kulturistiky mužů, kteří se v 

předešlém roce umístili na prvním místě na mistrovství České republiky a kteří jsou zároveň nadále 

členy SKFČR.  

6) Všichni sportovci, kteří jsou v trestu dle čl. 10.2 a 10.4 Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve 

sportu v ČR s přihlédnutím k čl. 10.10 téže směrnice a kteří jsou zároveň nadále členy SKFČR.  

 

 

 

 

Vjačeslav Vinogradov 

předseda Komise vrcholového sportu 

Svaz kulturistiky a fitness České republiky 

Svahová 1537/2101 00  PRAHA 10 

e-mail: vjaceslav.vinogradov@skfcr.cz 

- gsm: +420 734 598 332 

- tel.: +420 244 401 041 (sekretariát) 

 

 


