Zápisnica zo zasadnutia sekcie ŠGŽ
konanej dňa 7.1.2019 v Trnave

prítomní členovia:
prítomní prizvaní:
ospravedlnení členovia:

p. Kútik, p. Bullová, p. Lehotová, p. Luptáková, p. Korpová
p. Cerovská
p. Novák ( predzident SGF), p. Barutová (Se SGF)
p. Krekáňová

Navrhovaný program:
1. Hodnotiaca správa za rok 2018
2. Dokumenty na rok 2019
3. Plán práce na rok 2019
4. Seminár 2019
5. Nominácie
6. Rôzne
7. Záver
Stanislav Kútik ako predseda Sekcie žien na úvod privítal všetkých prítomných, poďakoval za odvedenú prácu v minulom
roku a zaželal všetko najlepšie v roku 2019.
Bod č. 1: Hodnotiaca správa za rok 2018
Predseda sekcie žien predložil hodnotiacu správu sekcie ŠG žien za rok 2018, ktorá tvorí prílohu zápisu
Bod č. 2: Dokumenty na rok 2019
OBSAH SÚŤAŽÍ - aktualizovaný a schválený tvorí prílohu zápisu
p. Lehotová pripomienkovala navrhovanú zmenu v kategórii najmladšie žiačky A
Návrh úpravy:
- vrátiť sa k pôvodnému počítaniu prvkov obťažnosti do D známky, ale maximálne 4 prvky, tak ako je to aj v programe
u najmladších žiačok B
Hlasovanie o návrhu:
Počet členov za:
Počet členov proti:
Počet členov, kt. sa zdržali:
ÚLOHA:

6
0
0

návrh zapracovať farebne do obsahu súťaží

Návrh bol schválený
ZODPOVEDNÁ: Z. Cerovská
TERMÍN:
čo najskôr

p. Kútik – upozornil na používanie správnej terminológie - „5 Olympijských kruhov“
TERMÍNOVÁ LISTINA - aktualizovaná a schválená tvorí prílohu zápisu
Návrh termínov konania SLP Jipast:
- aby sa preteky Slovenského pohára Jipast konali počas víkendu:
sobota - A kategórie
nedeľa – B kategórie

Návrh nebol schválený
podľa návrhu bol upravený iba termín konania 3. kola Slovenského pohára Jipast v Trnave na 19.-20.10.2019
Upozornenie na uznesenie zo zasadania sekcie 23.6.2017, kde sa schválilo, že M SR sa budú konať spoločne, počas jedného
víkendu, v sobotu A kategórie a v nedeľu B kategórie.
O tomto návrhu sa nehlasovalo, nakoľko už bol sekciou raz schválený
P.Novák:
- požiadal o vypracovanie rozpisov domácich súťaží najneskôr do nasledujúceho VV
- upozornil na dôležitosť oddelenia majstrovských súťaží od iných
ZODPOVEDNÁ: Z. Cerovská
TERMÍN:
do 22.1.2017
Sústredenia (budú sa konať podľa ročníkov narodenia detí):
Seniorky – individuálna príprava
2004 – 2007
2008 – ml.

KRITÉRIÁ SLOVENSKÉHO POHÁRA JIPAST NA ROK 2019:

boli schválené bez pripomienok, tvoria prílohu zápisu

NOMINAČNÉ KRITÉRIÁ NA ROK 2019:

boli schválené bez pripomienok, tvoria prílohu zápisu

SYSTÉM DOMÁCICH SÚŤAŽÍ NA ROK 2019:

bol schválený bez pripomienok, tvorí prílohu zápisu

KATEGORIZÁCIA NA ROK 2019:

bola schválená bez pripomienok, tvorí prílohu zápisu

KLASIFIKÁCIA NA ROK 2019:

bola schválená bez pripomienok, tvorí prílohu zápisu

REPREZENTAČNÉ ÚSEKY:
boli schválené podľa pripomienok, tvoria prílohu zápisu
Všetci zaradení pretekári v reprezentačných úsekoch musia odovzdať podpísané štatúty reprezentanta, ktoré im budú
doručené v krátkom čase

Bod č. 3: Plán práce na rok 2019 - schválený tvorí prílohu zápisu
Úloha:
-zaslať predsedovi sekcie a prezidentovi SGF zoznamy detí zaradené v úsekoch RGCTM
zodpovední: vedúci tréneri RGCTM
termín:
do 22.1.2019
-zakúpiť program z FIG na vzdelávanie rozhodkýň
zodpovedná: Barutová
termín:
hneď
p. Novák navrhuje:
- kontrolu jednotlivých RGCTM 1-2 krát ročne v zložení predseda sekcie +prezident SGF
- zdôraznil potrebu prípravy nových – medzinárodných rozhodkýň k ďalšiemu OH cyklu
Úloha: zapracovať návrhy do plánu práce na rok 2019
zodpovedný: Kútik
termín:
ihneď
Z. Cerovská: odporúča:
- pre urýchlenie a skvalitnenie pretekov Slovenského pohára nominovať zo SGF 3 rozhodkyne pre „A“ kategórie

Bod č. 4: Seminár 2019
Bol schválený program seminára trénerov, vypracovaná pozvánka, ktorú je potrebné rozoslať na kluby SGF
zodpovedná:
termín:

Barutová
ihneď

Úloha:
- pripraviť a poslať predsedovi sekcie nahraté praktické ukážky všeobecného rozcvičenia na hudbu a posilňovanie so
„sliders“ – kĺzacie podložky
zodpovedná: Lehotová, Luptáková
termín:
do 31.1.2019
Systém ďalšieho vzdelávania trénerov - návrh:
- na reprezentačných sústredeniach možnosť účasti aj iných trénerov a rozhodkýň
alebo
- spojenie dvoch -troch klubov, kde by lektor (člen sekcie) odprednášal podľa požiadavky a potrieb trénerov danú
problematiku
Úloha:
- vypracovať návrh vzdelávania trénerov
zodpovedný: Kútik
termín:
do 8.2.2019
- vypracovať návrh vzdelávania rozhodkýň
zodpovedná: Cerovská
termín:
do 8.2.2019
Bod č. 5: Nominácie
1) AUSTRIAN TEAM OPEN, 2.3.2019, Linz-ÚPRAVA

pretekárky:
tréneri:
rozhodkyňa:

Pýchová, Surmanová
Miklošová, Kútik
Cerovská

2) ATTILA PINTER MEMORIÁL, 23.3.2019, Innsbruck- ÚPRAVA

pretekárky:
tréneri:
rozhodkyňa:

juniorky: Surmanová, Pálinkašová
Miklošová, Korpa
Gazdíková

3) Elek Mátolay memoriál, 29. – 31.3.2019, Kiskunfélegyháza

sen.:
jun.:

4) MAJSTROVSTVÁ EURÓPY, 10. – 14.4.2018, Štetín - ÚPRAVA

rozhodkyne:

Bunce, Pýchová,
Ušáková, Pálinkašová, Gondová-?,
Surmanová, Hrušková, Balcová
tréneri: Krekáňová, Kútik, Korpa
rozhodkyňa: Kremnická, Korpová
Cerovská, Kremnická

Bod č. 6: Rôzne
-

J. Luptákovej bolo ponúknuté miesto trénera RGCTM a vytvorenie tak nového RGCTM pri TJ Slávia UK Bratislava.
Žiaľ, ponuku z finančných dôvodov odmietla

p. Novák:
- upozornil na nutnosť podpísania „Štatútu reprezentanta“ všetkými, kt. sú zaradení v reprezentačných úsekoch.
V krátkom čase budú Se SGF rozoslané tlačivá. A až na základe podpísaného štatútu reprezentanta bude pretekár
môcť reprezentovať Slovensko na medzinárodných podujatiach
- informoval ohľadne lekárskeho zabezpečenia pre reprezentáciu - bude podpísaná celoročná zmluva so športovým
lekárom a fyzioterapeutom.
Úloha: zaslanie termínov akcií, na ktorých bude potrebná účasť lekára/fyzioterapeuta
zodpovedný: Kútik
termín:
22.1.2019
Informoval ohľadne:
- Eyof 2021 – bude organizovať mesto Košice

-

-

vyhodnotenia klubov, kde zdôraznil potrebu zjednotenia všetkých sekcií, čo umožní lepší prehľad pretekárov
v jednotlivých sekciách
výsledkových listín, kde je potrebné uvádzať rok narodenia pretekárov a plnenie VT - za čo je zodpovedný delegát
SGF a hlavná rozhodkyňa
za organizáciu súťaži - na VV SGF bude predložený návrh na navýšenie financií na organizáciu súťaží
je rozpracovaný nový systém vytvárania výsledkov. Už registrácia na jarné súťaže by mala ísť cez tento nový systém,
výsledky budú on-line.
1. polrok bude skúšobný, na jesenné súťaže by mal byť systém prístupný pre všetky kluby so sekciami ŠGM a ŠGŽ
rozpočtu na rok 2019 - upozornil na nutnosť plánovania v rozpočte aj s položkou - odmeny trénerov RGCTM
RGCTM: snaha SGF je vytvorenie od 1.2.2019 pre sekciu žien 1 nového miesta a 1 trénerského navýšenia v už
existujúcom RGCTM

Návrh sekcie po odmietnutí J. Luptákovej:
vytvorenie dvoch druhých trénerských miest v už existujúcich RGCTM:
RGCTM pri KŠG Detva – Ostrihoňová Zuzana
RGCTM pri GK ŠK UMB Banská Bystrica - Kútik Stanislav
Návrh bol schválený

Termín nasledujúceho zasadnutia Sekcie žien:

Zapísala: Barutová Ingrid
Skontrolovala: Lehotová Lenka

8.2.2019, 14.00 hod, Poprad

Bratislava, 15.1.2019

