ZÁPISNICA

Zo schôdze členov Sekcie žien, konanej dňa 23.06.2017 o 14:00 hod. v Mestskej športovej hale
v Trnave. Schôdza bola zvolaná predsedom Sekcie žien p. Kútikom.
Pozvaní členovia:

všetci členovia Sekcie žien (Kútik, Krekáňová, Cerovská, Korpová, Bullová,
Lehotová, Ľuptáková), čo činí celkový počet ......... 7 členov

Prítomní členovia:

6

Ospravedlnená:

Z.Cerovská

Schôdza členov Sekcie žien bola riadne zvolaná, sedenie prebiehalo podľa nasledovného
programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Privítanie členov Sekcie žien
Zloženie Sekcie žien na roky 2017 – 2020
Náplne práce členov Sekcie žien
VT na rok 2017
Nominácie na medzinárodné súťaže 2017
Obsah súťaží – zpresnenie popisu
Rôzne
Záver

BOD 1/ Otvorenie schôdze, dohoda o budúcej komunikácii v sekcii:
Komunikácia bude prebiehať formou pravidelných stretnutí, minimálne 4x do roka. V časovej tiesni,
keďže členovia sekcie nie sú z jedného mesta bude použitá aj emailová alebo SMS komunikácia.
Počet prítomných členov sekcie:

6

Hlasovanie za o budúcej komunikácii:
Počet hlasov za:

6

Počet hlasov proti :

0

Počet hlasov, ktorí sa zdržali hlasovania:

0

BOD 2/ Odsúhlasenie rokovacieho poriadku:
 Zasadnutia sekcie žien zvoláva predseda sekcie
 Štruktúra zasadnutia – kontrola plnenia uznesení - návrhy predsedov komisii – diskusia k návrhom
– hlasovanie – stanovenie úloh - prijatie uznesenia – záver
 Zasadnutie sekcie vedie predseda sekcie podľa vopred stanoveného programu

 V prípade jeho neprítomnosti vedie zasadnutie člen, ktorého poverí predseda
 Predsedovia jednotlivých komisií predkladajú návrhy, o ktorých sa diskutuje a potom jednotlivo
hlasuje
 Každý člen sekcie má právo sa vyjadriť k predloženému návrhu
 O jednotlivých návrhoch sa hlasuje, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov sekcie
 Návrh je schválený, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov
 V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas člena, zodpovedného za úsek, ktorého návrh sa rieši
 Schválený návrh je konečný a tento návrh je predkladaný na VV SGF
 Na záver sa stanovia úlohy pre jednotlivých členov sekcie a príjme sa uznesenie, ktoré je záväzne
pre všetkých členov komisie

Počet prítomných členov sekcie:

6

Hlasovanie o rokovacom pariadku:
Počet hlasov za:

6

Počet hlasov proti:

0

Počet hlasov, ktorí sa zdržali hlasovania:

0

BOD 3/ Zloženie sekcie žien na roky 2017 – 2020:
Zloženie Sekcie žien SGF :
Predseda sekcie:
Komisia výkonnostného športu a reprezentácie:
Komisia rozhodcovská:
Komisia športovo - technická:
Komisia trénersko-metodická:
Komisia mládeže
Komisia RGCTM

Počet prítomných členov sekcie:

6

Hlasovanie o zložení Sekcie žien na roky 2017 - 2020:
Počet hlasov za:

6

Počet hlasov proti:

0

Počet hlasov, ktorí sa zdržali hlasovania:

0

BOD 4/ Náplň práce členov sekcie žien:
Predseda – Stanislav Kútik:
 Podľa Organizačného poriadku bod 2.8.

Stanislav Kútik
Katarína Krekáňová
Zuzana Cerovská
Anna Bullová
Jana Ľuptáková
Adriana Korpová
Lenka Lehotová

 je členom VV SGF
 zodpovedá za reprezentáciu SR v príslušnej sekcii po stránke organizačnej a obsahovej
 predkladá na VV SGF nominácie pretekárov, trénerov, rozhodcov na medzinárodné akcie doma a
v zahraničí
 zodpovedajú za technický obsah súťaží, riadených SGF
 vydávajú klasifikačný poriadok SGF
 spracúvajú podklady k súťažnému poriadku
 vedie evidenciu splnených výkonnostných tried
 dáva návrhy na školenia a doškolenia trénerských a rozhodcovských kádrov
 zodpovedá za spracovanie výsledkov Slovenského pohára
 navrhuje a organizuje s menovanými trénermi sústredenia RD a výberov mládeže SR
 organizuje semináre trénerov v spolupráci so Se SGF.
 Zvoláva a organizuje zasadnutia a činnosť sekcie žien
 Pripravuje program jednotlivých zasadnutí
 Je zodpovedný za činnosť sekcie žien
 Koordinuje činnosť jednotlivých komisií sekcie
 Zúčastňuje sa zasadnutí výkonného výboru
 Na výkonnom výbore predkladá návrhy schválené sekciou žien
 Predkladá nominácie na výkonný výbor
 Kontroluje prácu jednotlivých komisií
 Zodpovedá za riešenie úloh v Sekcii žien vo VV SGF
 Spracováva pripomienky a návrhy z hnutia
 Spolu organizuje semináre a školenia trénerov a rozhodkýň
 V januári príslušného roka podáva hodnotiacu správu za predchádzajúci rok za sekciu žien

Predseda komisie výkonnostného športu a reprezentácie - Katárína Krekáňová:
 Plánuje prácu v reprezentácii
 Zodpovedá za stav a kvalitu práce v jednotlivých úsekoch reprezentácie
 Predkladá návrh kritérií na zaradenie do reprezentačných úsekov
 Predkladá návrh zloženia reprezentačných úsekov na príslušný kalendárny rok
 Podáva návrhy na zaradenie do reprezentácie, RGCTM spolu s metodickou komisiou, komisiou
mládeže
 Predkladá návrh sústredení na príslušný kalendárny rok
 Predkladá návrh súťaží, ktorých sa reprezentantky zúčastnia v príslušnom kalendárnom roku
 Predkladá návrh nominačných kritérií pre jednotlivé medzinárodné súťaže a medzištátne
stretnutia
 Predkladá požiadavky na rozhodcovskú komisiu a spolupracuje s ňou
 Zvoláva sústredenia, ktoré aj vedie
 Zabezpečuje pozvánky na reprezentačné sústredenie
 Stanovuje úlohy jednotlivým pretekárkam a trénerom
 Koordinuje prácu realizačného tímu reprezentácie
 Zostavuje rámcový plán jednotlivých úsekov reprezentácie
 V januári príslušného roka podáva hodnotiacu správu za predchádzajúci rok za svoju komisiu

Predseda komisie rozhodcov – Zuzana Cerovská:
 Vypracuje kritéria nominácie rozhodkýň na všetky súťaže organizované SGF
 Podľa kritérií predkladá nominácie rozhodkýň na jednotlivé súťaže organizované SGF
 Vypracuje kritéria nominácie rozhodkýň na medzinárodné súťaže ( medzištátne stretnutia,
Medzinárodné preteky, svetové poháre, MEJ, ME, MS













Podľa kritérií predkladá nominácie rozhodkýň na jednotlivé medzinárodné súťaže
Zodpovedá za úroveň rozhodovania
Sleduje prácu rozhodkýň a pravidelne ju vyhodnocuje
Predkladá návrhy na napomenutie a zastavenie činnosti rozhodkyne
Vedie evidenciu rozhodovania jednotlivých rozhodkýň na domácich a zahraničných súťažiach
a ročne ju vyhodnocuje
Organizuje prácu rozhodkýň
Podieľa sa na príprave seminárov a školení trénerov
Vedie školenia rozhodkýň
Spolupracuje s komisiou reprezentácie
Upravuje obsah súťaží podľa pravidiel
V januári príslušného roka podáva hodnotiacu správu za predchádzajúci rok za svoju komisiu

Predseda komisie športovo-technickej – Anna Bullová:
 Navrhuje obsah súťaží pre kategóriu kategóriu A
 Navrhuje VT pre kategóriu A
 Spolupracuje s trénermi kategórie A
 Predkladá návrhy trénerov kategórie A
 Vyhodnocuje súťaže a predkladá návrhy na ich skvalitnenie
 Navrhuje kategorizáciu pre príslušný kalendárny rok
 Predkladá návrh termínovej listiny na príslušný kalendárny rok a rok dopredu
 V januári príslušného roka podáva hodnotiacu správu za predchádzajúci rok za svoju komisiu

Predseda komisie metodickej – Jana Ľuptáková:
 Spolupracuje s komisiou mládeže
 Analyzuje výsledky pretekárok zaradených v reprezentačných úsekoch
 Metodicky usmerňuje trénerov
 Podáva návrhy na zlepšenie práce
 Vedie evidenciu VT pretekárok
 Spracováva odborné a metodické materiály
 Predkladá návrh na zakúpenie zahraničnej odbornej literatúry
 Podieľa sa na príprave seminárov a školení trénerov sekcie žien
 Spracováva potreby trénerov na skvalitnenie ich práce
 Kontroluje prácu v RGCTM po stránke metodickej
 Pripravuje tréningové kempy – metodické, nácvičné pre trénerov a pretekárky
 V januári príslušného roka podáva hodnotiacu správu za predchádzajúci rok za svoju komisiu

Predseda komisie mládeže – Adriana Korpová:
 Navrhuje obsah súťaží pre kategóriu B
 Navrhuje VT pre kategóriu B
 Spolupracuje s trénermi kategórie B
 Predkladá návrhy trénerov kategórie B
 Vyhodnocuje súťaže a predkladá návrhy na ich skvalitnenie
 Navrhuje popularizáciu gymnastiky medzi deťmi a mládežou
 Vyhodnocuje úspešnosť klubov v ženskej sekcii
 Podieľa sa na organizovaní testovania
 Podieľa sa na príprave seminárov, školení trénerov a vedie ich evidenciu
 Zodpovedá za aktualizáciu web stránky SGF – Sekcie žien
 V januári príslušného roka podáva hodnotiacu správu za predchádzajúci rok za svoju komisiu

Predseda komisie RGCTM a žiačok – Lenka Lehotová:
 Kontroluje prácu v RGCTM po stránke organizačnej
 Kontroluje stav a kvalitu práce v jednotlivých RGCTM
 Podáva návrhy na zaradenie do RGCTM spolu s metodickou komisiou
 Vedie evidenciu pretekárok RGCTM z jednotlivých kluboch a žiačok, ktoré nie sú zaradené v
RGCTM
 Vedie evidenciu trénerov RGCTM a trénerov, ktorí majú pretekárky zaradené v úsekoch
 Predkladá návrh sústredení RGCTM na príslušný kalendárny rok
 Navrhuje program jednotlivých sústredení RGCTM
 Zvoláva sústredenia RGCTM, ktoré aj vedie
 Zabezpečuje pozvánky na sústredenie RGCTM
 Vyhodnocuje Slovenský pohár JIPAST
 Vyhotovuje zápis zo zasadnutí Sekcie žien
 V januári príslušného roka podáva hodnotiacu správu za predchádzajúci rok za svoju komisiu

Počet prítomných členov sekcie:

6

Hlasovanie za náplň práce členov sekcie:
Počet hlasov za:

6

Počet hlasov proti :

0

Počet hlasov, ktorí sa zdržali hlasovania:

0

BOD 5/ Výkonnostné triedy na rok 2017:
Viď. Prílohu 1
Počet prítomných členov sekcie:

6

Hlasovanie o VT na rok 2017:
Počet hlasov za:

6

Počet hlasov proti :

0

Počet hlasov, ktorí sa zdržali hlasovania:

0

BOD 6/ Nominácie na medzinárodné súťaže 2017:
Viď. Prílohu 2
Počet prítomných členov sekcie:

6

Hlasovanie o nomináciách na medzinárodné súťaže 2017:

Počet hlasov za:

6

Počet hlasov proti:

0

Počet hlasov, ktorí sa zdržali hlasovania:

0

BOD 7/ Priebeh pretekov SLP a M SR:
Preteky Slovenského pohára budú prebiehať nasledovne:
PIATOK – preteky všetkých „A“ kategórií
SOBOTA - preteky všetkých „B“ kategórií
Majstrovstvá SR budú prebiehať nasledovne:
SOBOTA - preteky všetkých „A“ kategórií a Memoriál manželov Žifčákovcov
NEDEĽA - preteky všetkých „B“ kategórií
Počet prítomných členov sekcie :

6

Hlasovanie o priebehu pretekov SLP a M SR na rok 2017:
Počet hlasov za:

6

Počet hlasov proti:

0

Počet hlasov, ktorí sa zdržali hlasovania:

0

BOD 8/ Postupový kľúč na Majstrovstvá SR:
Postupový kľúč – na M SR postúpia dievčatá, ktoré si splnia v príslušnom kalendárnom roku aspoň 3.VT
a zároveň sa v celkovom hodnotení kôl Slovenského pohára umiestnia na 1. – 20. Mieste.
Počet prítomných členov sekcie:

6

Hlasovanie o postupovom kľúče na M SR:
Počet hlasov za:

6

Počet hlasov proti:

0

Počet hlasov, ktorí sa zdržali hlasovania:

0

BOD 9/ Zmeny v obsahu súťaží / korektúry:

 Ročníky 2011 môžu súťažiť v najmladších žiačkach „A“ a „B“, ale ak si v danej súťaži splnia minimálne
3. VT, tak už sa nesmú vrátiť späť do súťaže SLNIEČOK
 Najmladšie žiačky „A“ nesúťažia podľa pravidiel FIG, ale podľa upravených, vopred stanovených
pravidiel
 Mladšie žiačky „A“ už súťažia podľa pravidiel FIG (8 prvkov...)
 V mladších a starších žiačkach „B“ je povolené max 1 C/D

Počet prítomných členov sekcie:

6

Hlasovanie o zmenách v obsahu súťaží / korektúrach:
Počet hlasov za:

6

Počet hlasov proti:

0

Počet hlasov, ktorí sa zdržali hlasovania:

0

BOD 10/ Školenie rozhodkýň 09.09.2017:
09.09.2017 sa v Detve uskutoční doškolenie rozhodkýň – rozšírenie o možnosť rozhodovať súťaže „A“
– zvýšenie kvalifikácie.
Bližšie informácie budú včas zverejnené na SGF.SK
Počet prítomných členov sekcie:

6

Hlasovanie o školení rozhodkýň 09.09.2017:
Počet hlasov za:

6

Počet hlasov proti:

0

Počet hlasov, ktorí sa zdržali hlasovania:

0

BOD 11/ Termín ďalšieho zasadnutia Sekcie žien:
13.10.2017 – po súťaži SLP v Nových Zámkoch kategórie „A“ bude ďalšie zasadnutie Sekcie žien.
Počet prítomných členov sekcie:

6

Hlasovanie o termíne ďalšieho zasadania:
Počet hlasov za:

6

Počet hlasov proti:

0

Počet hlasov, ktorí sa zdržali hlasovania:

0

PRÍLOHY:
1. Klasifikácia 2017
2. Nominácie na medzinárodné súťaže 2017
3. Pozvánka

Spracovala: Lenka Lehotová
V Trnave

25.06.2017

