Zápis č. 2/2018
Zo zasadnutia VV MG SGF 08.06.2018 v Bratislave
Prítomné:

S.Rohlíčková, I.Korinková, D.Selecká, I.Motolíková, T.Motolíková,

Ospravedlnené:

L.Vašková

Prizvané:

Ľ.Kilianová, T.Sukhomlinová (prezenčná listina)

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

MS, SP, iné súťaže reprezentácie
Letné sústredenia reprezentácie a RGCTM
SPMG – zhodnotenie, prípadné zmeny na rok 2019
Rozhodcovské skúšky
Registrácia, 3. súťaže
Rozpočet
Rôzne

1. MS, SP, iné súťaže reprezentácia,
Na MSR predviedli svoje zostavy s loptou a obručou J.Duchnovská a A.Čechová. VV sa zhodol na postupe na MS
J.Duchnovskej. Príprava bude prebiehať pre všetky nominované vo 4-boji. Nominácia na MS je:
-

Kilianová všetky 4 zostavy
Semanová všetky 4 zostavy
Duchnovská – obruč, lopta
Trénerky T. Motolíková, Ľ. Kilianová,
Vedúca delegácie S.Rohlíčková

U: Prihlásiť do termínu 13.6.2018

Z: S. Rohlíčková

Ďalšie súťaže pre nominované v príprave, vzhľadom k priebehu prípravy, tréningom a taktiež finančným možnostiam, boli
vybrané nasledovné súťaže pre prípravu na MS
-

23.-26.8.2018 – SP Kazaň (Kilianová, Semanová)
31.8-2.9. – Gracia Budapešť (j.Duchnovská)
31.8.-2.9.2018 – Varna - zvážiť

U: Prihlásiť gymnastky podľa rozpisu

Z: SP-S. Rohlíčková, ostatné kluby

2. Letné sústredenia reprezentácie a RGCTM
VV prehodnotil pozvané gymnastky aj ročníky na prípravu na letných sústredeniach vzhľadom k príprave senioriek pred MS
a samotnej účasti vybraných gymnastiek RGCTM na prípravných tréningoch. Spoločne sa zhodli na nominovaných
gymnastkách.
Letné sústredenia reprezentácie a RGCTM budú prebiehať v nasledovných tréningoch a skupinách.
-

10.-15.8.2018 Seniorky, Juniorky – Liptovský Ján
15.8-19.8.2018 Seniorky, Juniorská spoločná skladba – Liptovský Ján
29.8-1.9.2018 – ročník narodenia 2007-2009 – Mladosť

Vybraným gymnastkám sa bude posielať osobitná pozvánka.
U: Zaslať pozvánky vybraným gymnastkám

Z: T. Motolíková

VV sa taktiež zhodol na podmienkach zaradenia gymnastiek do prípravy RGCTM. Tieto podmienky budú spísané do dekrétu,
ktorý zaradené gymnastky do RGCTM budú musieť dodržiavať.
U: Pripraviť dekrét s podmienkami

Z: T. Motolíková, S. Rohlíčková

3. SPMG – zhodnotenie, prípadné zmeny na rok 2019
V priebehu sezóny už boli vyjadrené názory na zmenu kvalifikačných súťaží na MSR. Bude zaslaná výzva na kluby, aby
vyjadrili svoje nápady na prípadne zmeny kôl SPMG. Kluby budú môcť zasielať svoje názory do 17.8.2018. Sekcia následne
rozhodne aký bude na ďalšiu sezónu postup.
Náčinie a náplň zostáv ostane pre dané kategórie nezmenená. J a S podľa FIG.
U: Zaslať výzvu na kluby

Z: S. Rohlíčková

4. Rozhodcovské skúšky
Navrhnutý termín rozhodcovských skúšok počas sústredení reprezentácie a RGCTM prípadne s otvoreným tréningom pre
rozhodkyne aj trénerky.
U: Spresniť termín konania rozhodcovských skúšok

Z: I. Motolíková

5.Registrácia, 3 súťaže
Vedúca sekcie MG informovala o pretrvávajúcich problémoch s doriešením registrácie 2018 ako aj vystavením faktúr. Zo
sekretariátu po odkontrolovaní podkladov, budú klubom zaslané v priebehu júla faktúry. Ak spustíme systém, kluby budú
informované, akým spôsobom budú zaznamenávať posledné 3 súťaže každému registrovanému členovi.
6. Rozpočet
Žiadosti o podporu prípravy senioriek nominovaných na MS z klubov ŠOG Nitra a Slávia STU boli schválené.
U: Pripraviť rozpočet na sústredenia

Z: S. Rohlíčková, T.Motolíková

7. Rôzne
Pár dôležitých termínov, natrénovať vystúpenia pre dané podujatia
-

22.9.2018 – Výročie SOV
6.10.2018 – 100 výročie Českej a Slovenskej federácie

2019 otázka z Česka či spojíme Majstrovstvá Republík junioriek a senioriek na jeseň vzhľadom na prípravu spoločnej skladby
junioriek – ostáva otvorená.
Návrh zo strany VV pre kluby pri organizácii súťaží, aby vzhľadom na nový zákon o ochrane osobných údajov,
zakomponovali do rozpisu formuláciu, že prihlásením gymnastiek na súťaž súhlasia so spracovaním osobných údajov, ako
meno, rok narodenia. Taktiež meno oficiálneho fotografa, ktorý má právo fotografovať účastníkov.
Taktiež zakomponovať do rozpisov kritéria ako rozdeliť umiestnenie pretekárkam, ktoré získajú rovnaký počet bodov ako vo
viac boji, tak aj v jednotlivých náčiniach, podľa nových pravidiel FIG.
Pretekárky zaradené do kategórie senioriek na nasledujúcu sezónu nebudú mať kvalifikačné kolá ale vytypované súťaže na
ktorých sa budú porovnávať.
U: Vytvoriť výkonnostné triedy

Z: I. Korínková, D. Selecká

Vedúca sekcie informovala o ponuke plného úväzku na poste administratívy pre MG a Parkúr najneskôr od 1.1.2019. Tiež je
na zamyslenie, kto by mal záujem o funkciu vedúcej sekcie MG, nakoľko p.Rohlíčková odmietla prácu na plný úväzok aj
vedúcu sekcie.
V Bratislave 8.6.2018

Zapísala D. Selecká
Overila S.Rohlíčková

