Slovenská gymnastická federácia, Junácka 6, 832 80 Bratislava

Súťažný poriadok SGF
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1.

Základné ustanovenia

Súťažný poriadok Slovenskej gymnastickej federácie (SGF) je záväzný predpis pre
vyhlasovanie, prípravu, zabezpečenie priebehu a vyhodnocovania súťaží v športovej
gymnastike mužov a žien, športovom aerobiku, skokoch na trampolíne a gymnastike pre
všetkých.
Súťažný poriadok SGF obsahuje základné podmienky, ktoré zabezpečujú regulárnosť,
organizovaný a dôstojný priebeh súťaží.
Tento súťažný poriadok je platný pre všetky súťaže, ktorých vyhlasovateľom je SGF,
kluby a oddiely SGF, prípadne regionálne zoskupenia SGF ( krajské, oblastné, okresné,
mestské organizácie SGF ).
SGF odporúča riadiť sa ustanoveniami tohto súťažného poriadku aj pre iné organizácie na
území Slovenska, ktoré usporiadajú súťaže v športovej gymnastike, športovom aerobiku,
skokoch na trampolíne a gymnastike pre všetkých (Sokol, SAUŠ, SZRTVŠ a pod.)
Zmeny a prípadné spresnenia súťažného poriadku schvaľuje Rada SGF. Výklad
súťažného poriadku vykonáva VV SGF.

2.

Základné pojmy

2.1 Súťaž – všeobecné označenie športovej akcie
2.2 Majstrovská súťaž – súťaž organizovaná v rámci určitého územia napr. Majstrovstvá SR,
Majstrovstvá kraja a pod. Víťaz získava titul majstra daného územia na príslušný kalendárny
rok (Majster Slovenska, kraja a pod.)
2.3. Finálová súťaž – majstrovská súťaž, je vypisovaná pri MM SR, M SR pri väčšom počte
pretekárov, pred finále sa koná kvalifikácia
2.4 Postupová súťaž – majstrovská súťaž, pozostávajúca z viacero na seba nadväzujúcich
častí, keď do každej ďalšej postupujú pretekári podľa vopred stanoveného kľúča, napr. prvých
osem pretekárov, prvé tri družstvá a pod.
2.5Viacnásobná súťaž pozostávajúca z viacerých jednotlivých súťaží. Celkový víťaz je
vyhlasovaný na základe súčtu výsledkov z jednotlivých súťaží, napr. Slovenský pohár, Pohár
federácií a pod.
2.6 Medzinárodná súťaž – súťaž za účasti pretekárov z viacerých štátov
2.7 Medzištátne stretnutie – súťaž dvoch, resp. viacerých reprezentačných družstiev
2.8 Vyhlasovateľ súťaže je SGF, ktorá zaraďuje súťaž do termínovej listiny a poveruje nižšiu
organizačnú zložku ( klub, oddiel) usporiadaním súťaže. Vyhlasovateľom môže byť i klub,
oddiel.
2.9 Usporiadateľ súťaže – organizačná zložka SGF ( klub, oddiel), ktorá zabezpečuje súťaž
organizačne, športovo-technicky, príp. finančne
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Členenie súťaží

3.

3.1 Súťaže vyhlasované SGF
3.1.1. Majstrovské súťaže
-

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska (MM SR)
Majstrovstvá Slovenska (M SR)
Majstrovstvá kraja, oblasti
Majstrovstvá okresu

3.1.2. Finálové súťaže
-

Počet finalistov v jednotlivých športových odvetviach sa riadi pravidlami FIG a UEG
Pri MM SR ŠA je počet finalistov 10, z toho 3 zo SR v kategóriách AGE Group 1, 2, S
Pri M SR je počet finalistov 6
Ak je v kvalifikácii počet pretekárov 6 a menej – finále ako samostatná súťaž sa
nekoná
Finále sa vyhlasuje pri minimálnom počte 3 pretekárov vo viacboji, na náradí
Ďalšie podmienky konania finále upresňuje rozpis súťaže

3.1.3. Nemajstrovské súťaže
-

Medzištátne stretnutia, prípadne dvoj- a viacstretnutia v SR
Slovenský pohár ŠG
Slovenský pohár GpV
Pohár federácií ŠA
Kontrolné, výberové a nominačné súťaže
Súťaž pódiových skladieb

3.2. Súťaže nevyhlasované SGF
-

Pohárové súťaže
Memoriály
Súťaže medzi klubmi
Iné súťaže vyhlasované klubmi

3.3. Súťaže v zahraničí
3.3.1. Majstrovské súťaže
-

Olympijské hry (OH) a Olympijské hry mládeže (OHM)
Majstrovstvá sveta (MS)
Age group 1, 2 ŠA
Majstrovstvá Európy (ME) a Majstrovstvá Európy juniorov (MEJ)
Majstrovstvá Európy Teamgym

3.3.2. Nemajstrovské súťaže
-

Svetový pohár (SP)
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-

4.
5.

Svetová univerziáda
Svetové hry neolympijských športov
Medzištátne stretnutia
Medzinárodné súťaže
Medzinárodné majstrovstvá iných krajín
Kontrolné súťaže v zahraničí
Predpisy k usporiadaniu súťaží
Stanovy SGF
Pravidlá FIG a UEG
Súťažný poriadok SGF
Klasifikačný poriadok
Registračný a prestupový poriadok
Disciplinárny poriadok
Ekonomická smernica SGF
Súťažný program (vydaný príslušnou sekciou SGF)
Rozpis súťaže
Vyhlasovanie súťaží

5.1. Vyhlasovatelia súťaží
-

Slovenská gymnastická federácia
Krajské, oblastné, okresné združenia SGF
Kluby a oddiely

5.2. Kategorizácia
5.2.1. Vekové kategórie
-

Sú uvedené pre príslušnú športovú disciplínu v obsahu súťaží, ktorý vydáva SGF na
návrh príslušnej sekcie, pritom seniorské a juniorské kategórie sú zhodné s FIG (UEG).
Prechod z nižšej do vyššej vekovej kategórie sa uskutočňuje vždy 1. januára a riadi sa
ročníkom narodenia.
Súčasný štart pretekárov (striedavý štart) vo svojej a vyššej vekovej kategórii je možný
pri kontrolných súťažiach, prípadne v nemajstrovských medzinárodných súťažiach, ak to
povoľuje vyhlasovateľ súťaže.

5.2.2. Výkonnostné kategórie
-

I.-IV. kategória ŠG ženy
A kategória ŠG mužov a žien
B kategória ŠG mužov (od 10 rokov u žien)
C kategória GpV
ŠA a trampolíny = súťaže vyhlasované v jednej kategórii
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6.

Súťaže vyhlasované SGF

6.1. Príprava súťaží
Na organizačnom zabezpečení súťaží sa podieľajú
- Výkonný výbor SGF
- Sekretariát SGF
- Sekcie SGF (trénersko-metodická a rozhodcovská komisia))
- Klub, oddiel, poverený usporiadaním súťaží
6.1.1. Výkonný výbor SGF
-

Schvaľuje zaradenie súťaže do termínovej listiny
Schvaľuje hlavných rozhodcov súťaží na návrh príslušnej sekcie SGF
Nominuje delegáta SGF na súťaž

6.1.2. Sekretariát SGF
-

Pri majstrovských súťažiach zasiela usporiadateľovi „Poverenie k usporiadaniu akcie“
Pri majstrovských súťažiach zabezpečuje diplomy, medaily a tlačivá k súťaži
Vydáva „Rozpis súťaže“ a uverejňuje ho v Spravodaji SGF a na www.sgf.sk

6.1.3. Sekcia SGF
-

Spracúva návrh termínov a miesta súťaží
V spolupráci s usporiadateľom spracúva rozpis súťaže
Nominuje rozhodcovský zbor
Pripravuje inštruktáž rozhodcov k súťaži

6.1.4. Usporiadateľ
-

V spolupráci so sekciou spracúva rozpis súťaže
Zabezpečuje pretekárske a tréningové priestory
Zabezpečuje ubytovanie pre účastníkov v zmysle rozpisu súťaže
Realizuje inštaláciu náradia a technického materiálu
Zabezpečiť doskoky z náradia na pevnú podlahu
Zostavuje organizačný výbor a činovníkov súťaže vrátane pomocného personálu
(zapisovateľky, ukazovatele výsledkov, meranie času, a prešľapov a pod.)
Poskytuje miestnosť pre technickú poradu a pre rozhodcovskú poradu
Zabezpečuje propagáciu súťaží v mieste súťaže, v miestnej tlači a v elektronických
médiách
Zabezpečuje vlajkovú výzdobu, príp. hymny a pod.
Bezprostredne po overení výsledkov hlavným rozhodcom zasiela výsledky na Se SGF
Plní oznamovaciu povinnosť na Mestský úrad, políciu, požiarnu ochranu
Zabezpečuje zákaz vstupu nepovolaných osôb do pretekárskych a tréningových
priestorov
Zodpovedá za správne a včasné zúčtovanie finančnej zálohy (ak bola poskytnutá)
Zabezpečuje požadované vykurovanie, osvetlenie a ozvučenie pretekárskych
a tréningových priestorov
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-

Je povinný vyvesiť výsledky zo súťaže na viditeľné a dostupné miesto ihneď po
skončení súťaže a overení výsledkov hlavným rozhodcom

6.1.5. Rozpis súťaže
6.1.5.1. Všeobecné ustanovenia
-

Rozpis je záväzným dokumentom k usporiadaniu súťaže
Rozpis upravuje podmienky súťaže ako vzhľadom k pravidlám jednotlivých disciplín,
tak i vzhľadom k súťažnému poriadku
Rozpis je vydávaný Se SGF v Spravodaji SGF a na www.sgf.sk v dostatočnom
časovom predstihu, najneskôr 2 mesiace pred začiatkom súťaže
Zmenu v rozpise (napr. v časovom programe) musí schváliť prezident SGF a predseda
sekcie, najneskôr 7 dní pred začiatkom súťaže

6.1.5.2. Obsah rozpisu súťaží
Názov súťaže
A/ Všeobecné ustanovenia
Usporiadateľ (z poverenia SGF – názov klubu)
Dátum
Miesto (presná adresa, prípadne autobusové spojenie)
Činovníci (menovite)
- riaditeľ
- tajomník
- hlavný rozhodca
- delegát SGF (ak je vyhlasovateľom súťaže VV SGF)
- hlásateľ
- vedúci počtárskej komisie
- lekár
- vedúci technického zabezpečenia
- hudobný technik
5. Prihlášky (termín uzávierky, presné e-mailové a poštové adresy, požadované údaje)
6. Žrebovanie (termín a miesto)
7. Technická porada (termín a miesto)
8. Ubytovanie (miesto, SGF, klub)
9. Cestovné (SGF, klub)
10. Stravovanie (SGF, klub, kedy)
11. Kancelária súťaží (termín a miesto)
1.
2.
3.
4.

B/ Technické ustanovenia
12. Predpis (podľa akých pravidiel sa súťaží)
13. Štartujú (vek, VT, obtiažnosť)
14. Podmienky účasti (registračný preukaz, lekárska prehliadka, príp. účasť klub.rozh.)
15. Oblečenie (pretekári, tréneri, rozhodcovia)
16. Tituly a ceny
8

17. Časový program

C/ Záverečné ustanovenia
18. Organizačné pokyny
19. Doping
20. Protesty
21. Nominácia rozhodcov
22. Výsledky (kto a komu zasiela)
Podpisy zodpovedných pracovníkov nasledovne:

......................
predseda sekcie

.......................
prezident SGF

.......................
riaditeľ súťaže

Rozpis súťaže je usporiadateľ povinný spracovať v šablóne (v programe exel), ktorá je
uverejnená na www.sgf.sk a k dispozícii na Se SGF.
6.1.5.3 Činovníci súťaží a ich povinnosti
Riaditeľ
-

Je menovaný usporiadateľom
Zodpovedá za prípravu súťaže a za jej organizovaný priebeh pri dodržiavaní
ustanovení rozpisu
Zodpovedá za dostatočný počet činovníkov súťaže, ktorí sú mu vo svojej činnosti
podriadení (napr. obsadenie miest zapisovateľov pri rozhodcovských paneloch)
Vedie poradu činovníkov a trénerov pred otvorením súťaže
Riadi slávnostné otvorenie , ukončenie súťaže, vyhlasovanie víťazov
Úzko spolupracuje pri súťaži s delegátom SGF a hlavným rozhodcom
Počas súťaží povoľuje vstup fotoreportérom a pracovníkom televízie na pretekársku
plochu
Tajomník

-

Vybavuje a vedie korešpondenciu, týkajúcu sa súťaže
Zvoláva pred súťažou zasadnutia organizačného výboru, vykonáva zápisy z týchto porád
Zodpovedá za kontrolu členských preukazov pri prezentácii
Dáva pokyn na začatie tréningov podľa rozpisu súťaže (len za prítomnosti lekára súťaže)
Zabezpečuje občerstvenie pre pretekárov, rozhodcov
Zabezpečuje a zodpovedá za ubytovanie, príp. stravovanie
Zabezpečuje vyplňovanie diplomov
Zodpovedá za elektronické zaslanie výsledkov na Se SGF ihneď po skončení súťaže po
overení výsledkovej listiny hlavným rozhodcom súťaže
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Hlavný rozhodca
-

Pripravuje a riadi poradu rozhodcov a inštruktáž pre rozhodcov
Zúčastňuje sa technickej porady
Zadeľuje rozhodcov na jednotlivé pozície
Kontroluje oblečenie rozhodcov podľa predpisu
Kontroluje technický stav náradia
Počas súťaže kontroluje prácu rozhodcovského zboru
Rieši protesty s delegátom SGF a riaditeľom súťaže
Svojim podpisom overuje výsledky súťaže ihneď po skončení súťaže
Po súťaži vypracúva prehľad o získaných VT
Po súťaži sa zúčastňuje krátkeho hodnotenia spoločne s tajomníkom súťaže a delegátom
SGF
Delegát SGF

-

Delegáta menuje VV SGF zo svojich členov
Na súťaži zastupuje SGF
Zúčastňuje sa technickej porady a porady po skončení súťaže
Dbá na dodržiavanie predpisov SGF, rozpisu súťaže, disciplínu pretekárov, trénerov,
rozhodcov, činovníkov súťaže
Rieši nedostatky v preukazoch pretekárov a rozhoduje o štarte pretekárov
Riadi námietkovú komisiu
Do 5 dní po skončení súťaže podáva písomnú správu o priebehu súťaže na VV SGF
Hlásateľ

-

Podľa časového rozpisu riadi rozhlasom rozcvičenie pretekárov, súťaž, striedanie
náradí, vyhlasovanie víťazov
Komentuje objektívne a na odbornej úrovni súťaž pre divákov
Pred súťažou si zabezpečuje v spolupráci s usporiadateľom dostatok informácií
o pretekároch, tréneroch
Objasňuje divákom pravidlá súťaže tak, aby neovplyvnil prácu zboru rozhodcov
Vedúci technického zabezpečenia

-

Zodpovedá za technické vybavenie pretekárskych a tréningových priestorov
Je prítomný na technickej porade trénerov a činovníkov
V priebehu tréningov a súťaží zabezpečuje odstránenie prípadných nedostatkov
Zodpovedá za ďalšie pomôcky potrebné k súťažiam (stopky, gong, magnézium, tlačivá
k súťažiam, ukazovatele výsledkov a pod.)
Prideľuje šatne pre účastníkov súťaží
Vedúci počtárskej komisie

-

Podľa možností zabezpečuje počítačové spracovanie výsledkov
Riadi činnosť počtárskej komisie v spolupráci s hlavným rozhodcom
Podľa žrebovania pripravuje tlačivá pre rozhodcov
Kontroluje spracované výsledky
10

-

Priebežné výsledky počas súťaže poskytuje len hlavnému rozhodcovi, delegátovi SGF a
hlásateľovi
Zodpovedá za rozmnoženie výsledkov
V spolupráci s hlavným rozhodcom vypracúva prehľad o získaných VT
Lekár

-

Je prítomný počas tréningov a súťaží podľa časového programu v rozpise súťaží
Zabezpečuje potrebný materiál k prípadnému ošetreniu
V prípade úrazu a potreby zabezpečuje prevoz do nemocnice
Hudobný technik

-

Zodpovedá za bezchybný hudobný sprievod pri súťažiach ŠG žien a v športovom
aerobiku a taktiež pri súťažiach gymnastiky pre všetkých
Usporiadateľský zbor
Zabezpečuje ho a riadi riaditeľ súťaže podľa náročnosti a rozsahu súťaží
v oblastiach:
 vstup divákov do pretekárskych priestorov, do hľadiska
 stráženie šatní, kancelárie súťaží
 zabezpečenie poriadku v priľahlých priestoroch súťažnej a tréningovej plochy
Ďalší pomocný personál
Podľa rozsahu súťaže zabezpečuje usporiadateľ ďalej:
 sekretárov pri vrchných rozhodcoch
 ukazovateľov známok
 uvádzačov družstiev
 členov technickej čaty
 meračov času

6.1.6. Prihlášky k súťažiam
-

-

-

Uzávierka prihlášok je spravidla 10 dní pred začiatkom súťaže, ŠA 4 týždne
Prihlášky podávajú kluby, oddiely v stanovenom termíne na Se SGF, v opise na
usporiadateľa súťaže písomne alebo e-mailom. Pri písomnom podaní o včasnosti
rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke
Prihlášky sú záväzné. V prípade neúčasti pretekára, resp. trénera bez ospravedlnenia
najneskôr 2 dni pred súťažou budú vysielajúcemu klubu vyúčtované náklady, spojené
s neúčasťou členov klubu na súťaži, ak náklady znáša SGF alebo organizátor
Ďalší štart v súťažiach SGF bude dotyčnému klubu umožnený až po zaplatení vyššie
uvedených nákladov, spojených s neúčasťou na predchádzajúcej súťaži
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6.1.6.1. Obsah prihlášky
Prihláška musí obsahovať:
-

Presný a úplný názov klubu, oddielu, ktorý podáva prihlášku
Označenie súťaže a kategórie
Zoznam prihlasovaných pretekárov s udaním mena a priezviska, dátum narodenia,
klubovú príslušnosť, splnenú VT a meno trénera
Požiadavku na zabezpečenie ubytovania (podľa rozpisu súťaže)
Údaje o príchode, príp. odchode zo súťaže
Pečiatku klubu, oddielu a podpis štatutárneho zástupcu klubu, TJ (ak nie je prihláška
odoslaná e-mailom). E-mailom podáva prihlášku oprávnený zástupca klubu.

6.2. Priebeh súťaže
6.2.1. Prezentácia
-

Je povinná pre všetkých účastníkov súťaže v termíne, stanovenom v rozpise súťaže
Prezentáciu pretekárov a trénerov riadi tajomník súťaže, prezentáciu rozhodcovského
zboru hlavný rozhodca
S výsledkami prezentácie oboznamujú tajomník súťaže a hlavný rozhodca delegáta SGF
Pretekári a ich tréneri, ktorí sa neprezentujú v stanovenom termíne alebo nemajú
požadované doklady v poriadku, nemôžu sa zúčastniť súťaže a strácajú nárok na náhradu
cestovných nákladov, ak je táto skutočnosť uvedená v rozpise súťaže

Pri prezentácii sa kontroluje:
- Platnosť a úplnosť registračného preukazu športovca (vek, splnenie limitu, fotografia,
podpis pretekára, potvrdenie o registrácii pre daný rok, lekárska prehliadka, potvrdenie
VT)
- Ak je pretekár na hosťovaní, predloženie dokladu o povolení hosťovania
6.2.2. Technická porada
- Je povinná pre trénerov (1 z klubu) a činovníkov súťaže. Poradu vedie riaditeľ
súťaže za prítomnosti delegáta SGF a hlavného rozhodcu. Hlavné úlohy technickej
porady sú:
- Oboznámenie s výsledkami prezentácie účastníkov
- Oboznámenie s organizáciou súťaže (počet sledov, počet pretekárov v družstvách,
poradie disciplín a pod.)
- Spresnenie časového programu
- Žrebovanie (pokiaľ už nebolo vykonané)
- Prerokovanie pripomienok trénerov k stavu náradia
- Rozhodnutie o možnosti používania nadpočetných (prídavných) doskokových
žineniek a duchien
- Pokyny k slávnostnému nástupu a iné organizačné pokyny k súťaži
- Spresnenie informácií o ubytovaní, príp. stravovaní
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6.2.3. Porada rozhodcov
-

-

Poradu riadi hlavný rozhodca. Hlavné úlohy porady sú:
Prezentácia rozhodcov a pomocných rozhodcov
Zaradenie rozhodcov do skupín a na pozície v skupinách
Zjednotenie hodnotenia s dôrazom na požiadavky technickej náročnosti
Detailné prerokovanie hodnotenia rozhodcov D
Prerokovanie pripomienok rozhodcov k súťaži
Kontrola ustrojenia (predpísaného oblečenia) rozhodcov
Kontrola preukazov rozhodcov
Účasť rozhodcu D a E na porade a predpísané ustrojenie je podmienkou pre jeho
zaradenie do súťaže a k preplateniu hospodárskych náležitostí

6.2.4. Tréning
-

Riadi sa časovým harmonogramom podľa rozpisu súťaže
Pokyn na začatie tréningu dáva tajomník súťaže (podmienkou je prítomnosť lekára)
Počas tréningu je pretekárska plocha pripravená tak, ako pri samotnej súťaži
(rozmiestnenie náradia, doskokové žinenky, odrazové môstiky a pod.)

6.2.5. Organizované rozcvičenie
-

Koná sa bezprostredne pred súťažou v zmysle rozpisu
Za dodržanie časového plánu zodpovedá hlásateľ
Na organizovanom rozcvičení je prítomný delegát SGF, ktorý kontroluje ustrojenie
pretekárov a trénerov v zmysle pravidiel FIG. V prípade nevhodného ustrojenia vyzve
k náprave.

6.2.6. Súťaž
-

-

Súťaž otvára riaditeľ súťaže na slávnostnom nástupe, ktorého sa povinne zúčastňujú
pretekári, tréneri a rozhodcovia D a E
M SR (MM SR) začína štátnou hymnou SR, pri medzištátnom stretnutí sa hrá ako prvá
hymna súpera a následne hymna SR
Nástup pretekárov k náradiam a striedanie náradí riadi hlásateľ v spolupráci s hudobným
technikom (presuny na pochodovú hudbu)
Každý pretekár musí byť v súťaži zabezpečovaný osobným trénerom
Pri súťaži družstiev je povolená účasť 2 trénerov pri družstve.
Práva a povinnosti pretekárov, trénerov a rozhodcov stanovujú pravidlá FIG
Poradie pretekárov v súťaži jednotlivcov sa riadi žrebovaním. V súťažiach ŠG sa ďalej
striedania náradí a pretekárov v skupine riadi pravidlami FIG. V súťaži družstiev poradie
na jednotlivých náradiach stanovuje tréner družstva. Záznam o poradí pretekárov
odovzdá tréner hlavnému rozhodcovi.
Prístup na pretekársku plochu majú výlučne len pretekári, ich tréneri, rozhodcovia,
pomocný personál, činovníci súťaže.
Účasť ďalších osôb (fotograf, kameraman, masér) môže povoliť riaditeľ súťaže a delegát
SGF.
Hudobný sprievod (ŠG ženy, ŠA, GpV) musí byť nahraný pre každého pretekára na
samostatnom nosiči. Za kvalitu nahrávky zodpovedá tréner pretekára. Pokiaľ rozpis
súťaže nestanoví inak, nahrávku odovzdá tréner usporiadateľovi na technickej porade.
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-

Po celý čas súťaže je na ploche prítomný lekár.

6.2.7. Vyhlásenie výsledkov
-

Vyhlásenie výsledkov organizuje riaditeľ súťaže.
Vyhláseniu výsledkov predchádza kontrola správnosti výsledkov hlavným rozhodcom
súťaže.
Na vyhlásenie je vhodné zabezpečiť stupne pre víťazov.
Na vyhlásení výsledkov sa musia zúčastniť všetci pretekári a tréneri

6.3. Vyhodnotenie súťaží a spracovanie výsledkov
6.3.1. Vyhodnotenie súťaže
6.3.1.1. Ústne vyhodnotenie po súťaži
-

Ústne vyhodnotenie súťaže sa uskutočňuje bezprostredne po vyhlásení výsledkov.
Organizuje ho riaditeľ súťaže, ktorý s hlavným rozhodcom a delegátom SGF vykonáva
krátke vyhodnotenie za účasti všetkých trénerov, rozhodcov a činovníkov súťaže.

6.3.1.2. Písomné vyhodnotenie
-

Písomné vyhodnotenie zasiela na Se SGF do 5 dní od skončenia súťaže a delegát SGF.
Hodnotenia predkladá delegát SGF na rokovaní VV SGF.

6.3.2. Výsledky zo súťaží
-

-

-

Výpočet výsledkov určujú pravidlá FIG. Pri súťažiach žiactva ŠG a v kategóriách B
u ŠG a C u GpV sa výpočet riadi súťažným programom vydaným príslušnou sekciou. Pri
iných netypických súťažiach musí byť spôsob výpočtu uvedený v rozpise súťaže.
Výsledkovú listinu pred jej zverejnením potvrdzuje svojim podpisom hlavný rozhodca.
Tento záznam odovzdá usporiadateľ delegátovi SGF.
Výsledková listina musí obsahovať:
Presný názov súťaže
Kategóriu
Dátum a miesto súťaže
Zoznam rozhodcov s označením funkcie pri súťaži
Meno a priezvisko pretekárov
Klubovú príslušnosť
Meno trénera
Hodnotenie rozhodcov
Výsledné bodové hodnotenie
Záznam hlavného rozhodcu o pridelení VT
Ak nie je možné z priestorových dôvodov umiestniť všetky uvedené údaje do
výsledkovej listiny (napr. klub, meno trénera), neoddeliteľnou súčasťou výsledkovej
listiny musí byť v tomto prípade štartovná listina, v ktorej sú uvedené všetky
požadované údaje.
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6.4. Materiálne zabezpečenie
6.4.1. Všeobecné požiadavky
6.4.1.1. Súťažné priestory
-

-

Usporiadateľ zabezpečuje k súťaži súťažné priestory, ktoré umožňujú rozloženie náradia
tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť pretekárov (dostatočná vzdialenosť náradia od
steny, dobrá prístupnosť a pod.)
Zabezpečiť doskoky z náradia na pevnú podlahu.
Súčasťou súťažných priestorov je vyhradené hľadisko pre divákov. Diváci nesmú mať
prístup na pretekársku plochu.
Minimálna teplota v tréningových a pretekárskych priestoroch je 18°C
Intenzita osvetlenia neoslnivým svetlom 300 – 500 luxov
- Hladina akustického tlaku (hlasitosť hudby a hovoreného slova) u ŠA a GpV –
pohybové skladby nesmie byť vyššia ako 80 dB pri frekvencii 1,000 Herz (Hz)

6.4.1.2. Materiálne vybavenie
-

-

-

Usporiadateľ súťaže zabezpečuje technické vybavenie tak, aby bol garantovaný
bezproblémový priebeh súťaže. Stupeň technického vybavenia musí korešpondovať
s významom a náročnosťou súťaže.
Podľa možností usporiadateľa a úrovne súťaže je možné organizovať súťaž aj na náradí,
ktoré nezodpovedá normám FIG, ale spĺňa bezpečnostné kritériá a umožňuje na ňom
súťažiť podľa pravidiel FIG
Usporiadateľ je povinný zabezpečiť predovšetkým:










Kvalitné pretekárske náradie
Šatne pre pretekárov, trénerov, rozhodkyne
Miestnosť pre lekára
Stolíky a stoličky pre počtársku komisiu, rozhodcovský zbor, hlásateľa,
delegáta
Počítač, tlačiareň, kopírovacie zariadenie
CD prehrávač, ozvučenie, mikrofón, stopky
Stupne pre víťazov
Lavičky pre pretekárov a trénerov
Tlačivá k súťaži, kancelárske potreby

6.4.2. Špecifické materiálne vybavenie
6.4.2.1. Športová gymnastika mužov
-

Prostné 12x12m, prípadne akrobatický pás pri súťaži žiakov
Kôň s držadlami, prípadne hríb pri súťaži žiakov
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-

Kruhy
Preskokový stôl, prípadne kôň, debna, koza
Límec k odrazovému môstiku
Bradlá
Hrazda
Odrazové môstiky
Rozbehový pás na preskok
Ukazovatele známok a čísiel preskokov
Prídavné doskokové žinenky
Pásmo, gong, stopky
Magnézium, stojany na magnézium

6.4.2.2. Športová gymnastika žien
-

Preskokový stôl, prípadne kôň, debna, koza, molitánové žinenky
Límec k odrazovému môstiku
Bradlá, prípadne bradlová žrď doskočná
Kladina, prípadne malá kladinka pre súťaž žiačok
Prostné 12x12m, prípadne akrobatický pás pri súťaži žiačok
Odrazové môstiky
Rozbehový pás na preskok
Ukazovatele známok a čísiel preskokov
Prídavné doskokové žinenky
Pásmo, gong, stopky
Magnézium, stojany na magnézium

6.4.2.3. Gymnastika pre všetkých
-

Prostné 12x12m, prípadne akrobatický pás 18m
Malá trampolína
Preskokový stôl, prípadne kôň, debna, koza, molitánové žinenky
Odrazové môstiky
Rozbehový pás na preskok
Doskokové žinenky
Kladina, kladinka
Bradlá, prípadne bradlová alebo hrazdová žrď
Švédske lavičky

6.4.2.4. Športový aerobik
-

Súťažná aerobická podlaha 7x7m pre jednotlivcov, 10x10m pre páry, triá, šestice
Pódium min. 14x14m, výška pódia 80-120cm (nie je podmienkou)
Tréningová plocha označená páskou

6.4.2.5. Skoky na trampolíne
-

Olympijská trampolína
DMT – dvojitá malá trampolína
Molitánové žinenky

16

6.5. Finančné zabezpečenie
-

Vyplácanie hospodárskych náležitostí (cestovné náhrady, ošatné a pod.) sa riadi platnou
ekonomickou smernicou SGF.
Položky, ktoré sú hradené z rozpočtu SGF musia byť uvedené v rozpise súťaže

6.6. Zdravotnícke zabezpečenie
-

-

Účasť lekára na športovej akcii je nevyhnutnou podmienkou ku konaniu akcie, bez
prítomnosti lekára nemôže tajomník súťaže (riaditeľ súťaže) povoliť športovú činnosť
v zmysle časového programu akcie (tréning, organizované rozcvičenie, súťaž)
Účasť lekára nemôže nahrádzať zdravotná sestra

6.7. Podmienky k účasti v súťažiach
-

Nevyhnutnou podmienkou účasti pretekára v súťaži je platná lekárska prehliadka, nie
staršia ako jeden rok.
Pretekári A kategórie musia absolvovať lekársku prehliadku u športového lekára.
Pretekári B kategórie musia mať prehliadku od praktického lekára.
Pretekár musí byť registrovaný v SGF a musí mať splnenú VT, ak je to uvedené
v rozpise súťaže.
Pretekár musí spĺňať vekové a výkonnostné požiadavky, ktoré sú uvedené v rozpise
súťaže.

6.8. Podávanie protestov
6.8.1. Športová gymnastika mužov a žien a Gymnastika pre všetkých
-

-

Podávanie protestov sa riadi pravidlami FIG.
Povolené sú protesty proti známke D (obtiažnosť).
Protesty proti známke E (prevedenie) nie sú povolené.
Protest podáva tréner ústne rozhodcovi D1 ihneď po zverejnení známky (najneskôr do
zverejnenia známky nasledujúceho pretekára).
Protest musí následne podať tréner písomne hlavnému rozhodcovi súťaže.
Protest prerokujú okamžite rozhodcovia D1 a D2 s hlavným rozhodcom a učinia
rozhodnutie o opodstatnenosti protestu.
V prípade pochybností alebo nezhody rozhodcov (rozhodkýň) D1+D2 a hlavného
rozhodcu (hlavnej rozhodkyne) konečné rozhodnutie musí byť v prospech pretekára.
Oneskorené protesty nebudú prerokovávané.
Protest je možné podať len proti známke svojho pretekára.
Poplatky za podávanie protestov na prebiehajúcej súťaži sú:
 20 EUR - za prvý protest
 30 EUR – za druhý protest
 50 EUR - za tretí protest
Platba zo strany klubu musí byť vykonaná do skončenia súťaže delegátovi SGF.
V prípade uznania opodstatnenosti protestu sa poplatok vracia okamžite klubu, ktorý
protest podal.
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-

V prípade neuznania protestu poplatok prepadá v prospech SGF.

6.8.2. Športový aerobik
-

-

-

Podávanie protestov sa riadi pravidlami FIG
Protesty proti známkam nie sú povolené, s výnimkou mimoriadnych okolností:
 V prípade nesprávne pustenej hudby zo strany organizátora
 V prípade poruchy prehrávacieho média
 V prípade, že porucha bola spôsobená bleskom a pod.
 V prípade objavenia sa cudzieho predmetu na súťažnej ploche
V prípade, že sa počas predvádzania zostavy vyskytne mimoriadna okolnosť spomenutá
vyššie, pretekár je povinný okamžite zostavu prerušiť a podať protest
Protest môže podať tréner (predstaviteľ klubu) hlavnému rozhodcovi súťaže, ak sa
domnieva, že známka za obtiažnosť je nesprávna – okamžite po vynesení hodnotenia
ústne a následne písomne, najneskôr do 4 min. po ukončení cvičenia pretekára
V prípade, že vznikne situácia, ktorá nie je uvedená vyššie, mimoriadnu okolnosť rieši
riaditeľ súťaže, hlavný rozhodca a delegát
Poplatky za podávanie protestov na prebiehajúcej súťaži sú:
 20 EUR - za prvý protest
 30 EUR – za druhý protest
 50 EUR - za tretí protest

7.

Práva a povinnosti účastníkov súťaží

7.1. Práva a povinnosti pretekárov
7.1.1. Práva pretekárok športová gymnastika ženy a gymnastika pre všetkých ženy
Pretekárka má právo na:
 Správne a spravodlivé ohodnotenie jeho výkonu v zmysle pravidiel FIG
 Rovnaké vybavenie náradím (doskokovými žinenkami) pri tréningu, organizovanom
rozcvičovaní a v súťaži
 Zverejnenie známky ihneď po ukončení cvičenia buď elektronicky, alebo na ručnom
ukazovateli
 Získať správny prehľad o pridelených známkach v súťaži prostredníctvom svojho
trénera
 Použiť prídavnú žinenku na doskoky na preskoku, bradlách a kladine 10cm, ktorá je
na základnej 20cm žinenke
 Na 10cm doskokovú žinenku je povolené umiestniť odrazový môstik na bradlách
a kladine
 Zvýšenie oboch žrdí na bradlách o 5cm, pokiaľ sa pretekárka dotýka chodidlami vo
vise doskokovej žinenky. Súhlas k zvýšeniu bradlových žrdí môže dať hlavná
rozhodkyňa po písomnej žiadosti trénera pretekárky, najneskôr na technickej porade
pred súťažou
 Opakovanie zostavy, ak bolo cvičenie prerušené z nekontrolovateľných príčin (napr.
výpadok elektriky, uvoľnenie stability (pád) bradiel)
 Na rozcvičenie na náradí v dĺžke 30s preskok, kladina, prostné a 50s bradlá
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 Dokončenia cvičebného tvaru, väzby po zaznení zvukového pokynu na ukončenie
rozcvičenia (gong, slovo hlásateľa a pod.)
 Úpravu náradia po ukončení rozcvičovania alebo cez prestávku, ale nesmie na ňom
cvičiť (na bradlách primerané použitie magnézia, na kladine vyznačenie malých
orientačných bodov)
 Používať dlaňové remienky na bradlách a obväzový materiál na všetkých náradiach,
výlučne telovej farby
 Používať gymnastické cvičky a ponožky na všetkých náradiach
7.1.2. Povinnosti pretekárok športová gymnastika ženy a gymnastika pre všetkých ženy
Pretekárka má povinnosť:
 Používať pretekárske oblečenie v zmysle pravidiel FIG (priliehavý nepriehľadný
gymnastický dres)
 V súťaži družstiev musí mať družstvo rovnaké dresy
 Nosiť štartovné číslo podľa pravidiel FIG , ak bolo organizátorom súťaže pridelené
 Predstaviť sa rozhodkyniam panelu D pred cvičením zdvihnutím paže. Rovnaký úkon
musí pretekárka vykonať po ukončení zostavy, prípadne po prerušení zostavy
a opätovnom nástupe na náradie
 Po pokyne rozhodkyne D1 (alebo po rozsvietení zeleného svetla) začať cvičiť
najneskôr do 30s
 Po páde na bradlách má pretekárka 30s na zotavenie, namazanie či radu trénera pred
opätovným začatím cvičenia (čas sa meria od postavenia sa na nohy po páde)
 Na kladinu musí pretekárka po páde naskočiť do10s (čas sa meria od postavenia sa na
nohy po páde)
 Pretekárka sa zdržať akéhokoľvek nedisciplinovaného alebo urážlivého správania sa
a nesmie zneužívať svoje práva, či obmedzovať práva ostatných pretekárok
 Požiadať hlavnú rozhodkyňu o opustenie pretekárskych priestorov. Súťaž ale nemôže
byť jej vinou zdržovaná
 Zúčastniť sa slávnostného nástupu pretekárov podľa pokynov usporiadateľa
 Zúčastniť sa vyhlasovania výsledkov v pretekárskom drese podľa pravidiel FIG
Pretekárka nesmie:
 Opustiť pretekárske priestory bez súhlasu hlavnej rozhodkyne (v prípade, že sa tak
stane, je pretekárka diskvalifikovaná)
 Hovoriť cez súťaž s činnými rozhodkyňami
 Nosiť na súťaži šperky a ozdoby (s výnimkou malých náušníc na skrutky)
 Nosiť molitanové vypchávky na bokoch pod gymnastickým dresom
 Meniť výšku náradia (s výnimkou bradiel po povolení)
 Používať mobilný telefón a iné elektronické prístroje počas celého trvania súťaže
7.1.3. Práva pretekárov športová gymnastika muži a gymnastika pre všetkých muži
Pretekár má právo:
 Správne a spravodlivé ohodnotenie jeho výkonu v zmysle pravidiel FIG
 Rovnaké vybavenie náradím (doskokovými žinenkami) pri tréningu, organizovanom
rozcvičovaní a v súťaži. Náradie musí spĺňať pravidlá FIG
 Pomoc trénera (iného pretekára) pri náskoku do visu na kruhách a hrazde
 Na prítomnosť 1 trénera na kruhách a hrazde
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 Na prestávku 30s po páde z náradia
 Použiť magnézium, upraviť si osobné pomôcky, dohovoriť sa s trénerom v čase 30s po
páde z náradia
 Nosiť dlaňové remienky, obväzový materiál a iné dovolené a obvyklé ochranné
pomôcky
 Na rozcvičenie 30s pred nástupom na súťažné vystúpenie, na bradlách 50s
 Opakovať zostavu, ak bola prerušená bez vlastného zavinenia
 30s pred začatím cvičenia dostať zreteľný signál od rozhodcu D1 (zdvihnutie paže,
svetelný signál (zelené svetlo)
 Požadovať zvýšenie kruhov a hrazdy z dôvodu telesnej výšky
 Opustiť pretekársku plochu z osobných dôvodov so súhlasom hlavného rozhodcu
 Zverejnenie známky ihneď po ukončení cvičenia buď elektronicky, alebo na ručnom
ukazovateli
 Použiť prídavné žinenky na preskoku a na hrazde
7.1.4. Povinnosti pretekárov športová gymnastika muži a gymnastika pre všetkých muži
Pretekár má povinnosť:
 Poznať pravidlá FIG a správať sa podľa nich
 Byť ustrojený podľa pravidiel FIG, v súťaži družstiev tielko a šponovky rovnakej
farby a typu všetci členovia družstva
 Tielko musí mať pretekár na všetkých náradiach, šponovky povinne na koni
s držadlami, kruhoch, bradlách a hrazde. Na prostných a na preskoku môže mať
pretekár trenírky
 Gymnastické cvičky môže mať pretekár na všetkých náradiach
 Predstaviť sa rozhodcovi D1 pred cvičením, po ukončení zostavy, prípadne po
prerušení zostavy zdvihnutím paže.
 Dbať na to, aby obväzový materiál, dlaňové remienky a iné ochranné pomôcky boli
v poriadku a estetické
 Zúčastniť sa slávnostného nástupu pretekárov podľa pokynov usporiadateľa
 Zúčastniť sa vyhlásenia víťazov, ktoré sa ho týka
Pretekár nesmie:
 Hovoriť cez súťaž s činnými rozhodcami
 Upravovať výšku žiadneho náradia
 Zdržovať priebeh súťaže
 Vracať sa na pódium po skončení cvičenia
 Zneužívať svoje práva a obmedzovať práva ostatných pretekárov v súťaži
 Chovať sa nedisciplinovane alebo inak nevhodne (poškodzovať povrch náradia, robiť
si značky magnéziom na koberci
 Používať mobilný telefón a iné elektronické prístroje počas celého trvania súťaže
7.1.5. Práva pretekárov športového aerobiku
Pretekári ŠA majú právo na:
 Správne a spravodlivé ohodnotenie ich výkonu v zmysle pravidiel FIG
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 Rovnaké vybavenie náradím – cvičebnej plochy pri súťaži
 Zverejnenie známky ihneď po ukončení cvičenia buď elektronicky, alebo na ručnom
ukazovateli
 Získať správny prehľad o pridelených známkach v súťaži prostredníctvom svojho
trénera
 Opakovanie zostavy, ak bolo cvičenie prerušené z nekontrolovateľných príčin (napr.
výpadok elektriky, nesprávna hudba, cudzí predmet na ploche a pod.)
 Na tréning na súťažnej podlahe
Pretekárka nesmie:
 Opustiť pretekárske priestory bez súhlasu hlavnej rozhodkyne (v prípade, že sa tak
stane, je pretekárka diskvalifikovaná)
 Hovoriť cez súťaž s činnými rozhodkyňami
 Nosiť na súťaži šperky a ozdoby (s výnimkou malých náušníc na skrutky)
 Nosiť molitanové vypchávky na bokoch pod gymnastickým dresom
 Meniť výšku náradia (s výnimkou bradiel po povolení)
 Používať mobilný telefón a iné elektronické prístroje počas celého trvania súťaže
7.1.6. Povinnosti pretekárov športového aerobiku
Pretekári majú povinnosť:
 Poznať pravidlá FIG a správať sa podľa nich
 Zúčastniť sa slávnostného nástupu pretekárov podľa pokynov usporiadateľa
 Zúčastniť sa vyhlásenia víťazov, ktoré sa ho týka
 Používať pretekárske oblečenie v zmysle pravidiel FIG
 V súťaži trojíc a skupín mať rovnaké dresy
 Nosiť štartovné číslo podľa pravidiel FIG , ak bolo organizátorom súťaže pridelené
 Po pokyne hlavnej rozhodkyne začať cvičiť najneskôr do 30s
 Zdržať sa akéhokoľvek nedisciplinovaného alebo urážlivého správania sa a nesmie
zneužívať svoje práva, či obmedzovať práva ostatných pretekárov
Pretekári nesmú:
 Hovoriť cez súťaž s činnými rozhodkyňami
 Nosiť na súťaži šperky a ozdoby (s výnimkou malých náušníc na skrutky)
 Používať mobilný telefón a iné elektronické prístroje počas celého trvania súťaže
7.2. Práva a povinnosti trénerov
7.2.1. Práva trénerov športová gymnastika ženy a gymnastika pre všetkých ženy
Tréner má právo:
 Asistovať svojej pretekárke cez rozcvičenie na všetkých náradiach
 Byť na pódiu (pri náradí) po vydaní znamenia k cvičeniu rozhodkyňou D1:
- na bradlách môže odstrániť môstik a byť pri náradí počas celého cvičenia
(môstik môže odstrániť ďalšia osoba, ale musí ihneď odísť od náradia (z pódia)
- na kladine odstrániť môstik a potom musí okamžite odísť od náradia (z pódia)
- na všetkých náradiach asistovať pretekárke v prípade zranenia alebo
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poškodenia náradia
 Dávať pokyny pretekárke po páde z náradia počas vyhradeného času
 Predložiť hlavnej rozhodkyni písomne žiadosť na zvýšenie bradiel, ohodnotenie
nového cvičebného tvaru najneskôr na technickej porade
 Stanoviť poradie štartu pretekárok pri súťaži družstiev
 Podať protest k hodnoteniu obtiažnosti rozhodkyni D1
 Požadovať prehľad zrážok za prekročenie času a prešľapy (preskok, prostné)
7.2.2. Povinnosti trénerov športová gymnastika ženy a gymnastika pre všetkých ženy
Tréner má povinnosť:
 Zúčastniť sa technickej porady
 Asistovať svojej pretekárke počas tréningov, organizovaného rozcvičenia a súťaže
podľa pravidiel FIG
 Správať sa disciplinovane
 Nepoužívať alkoholické nápoje a omamné látky
Tréner nesmie:
 Hovoriť s pretekárkou, dávať jej znamenie, povzbudzovať ju počas cvičenia
 Brániť rozhodkyniam vo výhľade (počas prítomnosti na bradlách a počas
odstraňovania môstiku na bradlách a kladine)
 Odstraňovať, pridávať či presunovať pružiny odrazového môstika
 Vyžadovať v priebehu súťaže od rozhodkýň panelu E informácie o hodnotení
 Stretávať sa s rozhodkyňami v pretekárskych priestoroch alebo s inými osobami na
súťažnej ploche (s výnimkou lekára a vedúceho delegácie klubu)
 Zneužívať svoje práva a narušovať práva ostatných účastníkov súťaže
 Zdržovať svojim konaním priebeh súťaže
 Používať mobilný telefón a iné elektronické prístroje počas celého trvania súťaže
7.2.3. Práva trénera športová gymnastika muži a gymnastika pre všetkých muži
Tréner má právo:
 Predložiť hlavnému rozhodcovi písomne žiadosť na zvýšenie náradia a ohodnotenie
nového cvičebného tvaru najneskôr na technickej porade
 Asistovať pretekárovi počas rozcvičenia
 Asistovať pretekárovi pri úprave náradia pred cvičením
 Vysadiť pretekára do visu na kruhy a hrazdu
 Byť prítomný u kruhov a hrazdy v priebehu cvičenia z dôvodu bezpečnosti
 Pomáhať a radiť pretekárovi v čase 30s, ktoré má pretekár k dispozícii po páde
z náradia a na preskoku medzi 1. a 2. Pokusom
 Na verejné prezentovanie hodnotenia pretekára (elektronicky, ukazovatele) ihneď po
docvičení pretekára
7.2.4. Povinnosti trénera športová gymnastika muži a gymnastika pre všetkých muži
Tréner je povinný:
 Poznať pravidlá FIG a správať sa podľa nich
 Odovzdať poradie nástupov pretekárov družstva v súťaži a ďalšie informácie podľa
technického predpisu pre príslušnú súťaž (rozpis súťaže)
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 Nemeniť výšku náradia
 Nezdržovať priebeh súťaže, žiadnym spôsobom nezneužívať svoje práva
a neobmedzovať práva ostatných účastníkov súťaže
 Nehovoriť na pretekára a žiadnym spôsobom mu nepomáhať v priebehu cvičenia
 Nediskutovať s rozhodcami v priebehu súťaže
 Nesprávať sa nedisciplinovane a nevhodne
 Zúčastňovať sa každého vyhlásenia výsledkov, ktoré sa ho týka
 Nepoužívať mobilný telefón a iné elektronické prístroje počas celého trvania súťaže
 Nepoužívať alkoholické nápoje a omamné látky
7.2.5 Práva trénera športového aerobiku
Tréner má právo:
 Asistovať svojim pretekárom pri tréningoch a rozcvičení
 Podať protest k hodnoteniu obtiažnosti hlavnému rozhodcovi
7.2.6. Povinnosti trénera športového aerobiku
Tréner má povinnosť:
 Zúčastniť sa technickej porady
 Správať sa disciplinovane
 Nepoužívať alkoholické nápoje a omamné látky
Tréner nesmie:
 Hovoriť s pretekárom, dávať mu znamenie, povzbudzovať ho počas cvičenia
 Vyžadovať v priebehu súťaže od rozhodkýň informácie o hodnotení
 Stretávať sa s rozhodkyňami v pretekárskych priestoroch alebo s inými osobami na
súťažnej ploche (s výnimkou lekára a vedúceho delegácie klubu)
 Zneužívať svoje práva a narušovať práva ostatných účastníkov súťaže
 Zdržovať svojim konaním priebeh súťaže
 Používať mobilný telefón a iné elektronické prístroje počas celého trvania súťaže
7.3. Práva a povinnosti rozhodcov
7.3.1. Práva rozhodcov športová gymnastika ženy gymnastika pre všetkých ženy
 Odvolať sa u hlavnej rozhodkyne súťaže, ak je proti nej vedená svojvoľná akcia
(zaujatosť) zo strany rozhodkyne D1
 Odvolať sa u delegáta SGF, ak je proti nej zaujatá hlavná rozhodkyňa
7.3.2. Povinnosti rozhodcov športová gymnastika ženy a gymnastika pre všetkých ženy
Dôkladne poznať a vedieť uplatniť
 technický poriadok FIG
 pravidlá FIG pre športovú gymnastiku žien
 dodatky k pravidlám so zoznamom nových cvičebných tvarov a preskokov
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Rozhodkyňa musí
 úspešne absolvovať predpísané školenie rozhodkýň
 vlastniť a vedieť sa preukázať preukazom rozhodkyne
 byť zaradená v odpovedajúcej kategórii pre príslušnú súťaž
Rozhodkyňa je povinná
 zúčastniť sa inštruktáže rozhodkýň pre súťažou
 dostaviť sa včas na všetky porady rozhodkýň pred súťažou
 byť prítomná na organizovanom rozcvičení (D1)
 mať na sebe predpísané oblečenie podľa FIG
 dôkladne sa vopred pripraviť na rozhodovanie v konkrétnej súťaži
 hodnotiť každé cvičenie presne, dôsledne, rýchle, objektívne, spravodlivo a bez
zaujatosti
 v prípade pochybnosti rozhodnúť v prospech pretekárky
 riadne zaznamenávať údaje do bodovacích lístkov, viesť prehľad vlastných známok
 riadne zaznamenávať symboly do protokolárnych hárkov
 musí pracovať po celú súťaž profesionálne, hodnotiť nestranne a objektívne
Rozhodkyňa nesmie počas súťaže
 opustiť svoje miesto bez súhlasu rozhodkyne D1
 komunikovať s inými osobami (s trénermi, vedúcimi výprav klubov, inými
rozhodkyňami)
 Používať mobilný telefón a iné elektronické prístroje počas celého trvania súťaže
Každá rozhodkyňa je plne zodpovedná za svoje hodnotenie. Ak zasiahne do jej hodnotenia
hlavná rozhodkyňa, má právo svoje hodnotenie vysvetliť a so zmenou súhlasiť, či nesúhlasiť.
Rozhodkyne panelu D zaznamenávajú celý priebeh súťaže v symboloch, hodnotia nezávisle
a nestranne a potom spoločne určujú známku D. Vzájomná diskusia je povolená.
Rozhodkyne panelu D musia sedieť na každom náradí zároveň so stredom náradia.
Rozhodkyne panelu E sedia od seba okolo náradia v smere hodinových ručičiek (E1,E2,E3..)
Vzájomná diskusia rozhodkýň E nie je povolená.
Ak sú rozhodkyne panelu D zároveň rozhodkyňami panelu E, taktiež nesmú navzájom
diskutovať o zrážkach za prevedenie.

7.3.3. Práva rozhodcov športová gymnastika muži a gymnastika pre všetkých muži
 Odvolať sa písomne u hlavného rozhodcu súťaže, ak je proti nemu vedená svojvoľná
akcia (zaujatosť) zo strany rozhodcu D1
 Odvolať sa u delegáta SGF, ak je proti nej zaujatý hlavný rozhodca
7.3.4. Povinnosti rozhodcov športová gymnastika muži a gymnastika pre všetkých muži
Medzi povinnosti rozhodcov patrí
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 Mať a dôsledne poznať pravidlá FIG, technický poriadok a ostatné technické
informácie, ktoré potrebuje uplatniť v súťaži
 Mať platnú kvalifikáciu rozhodcu
 Byť odborníkom v športovej gymnastike a rozumieť zámeru, účelu, interpretácii
a aplikácii každého pravidla
 Každý výkon hodnotiť objektívne, presne, rovnakým merítkom ako ostatné výkony,
eticky, poctivo a rýchle. V rípade pochybnosti sa rozhodovať v prospech pretekára
 Zúčastňovať sa všetkých inštruktáží a porád rozhodcov pred pretekmi, byť prítomný
na organizovanom rozcvičení
 Na súťaž sa dostaviť dobre pripravený, odpočinutý, sústredený a v predpísanom
oblečení podľa FIG.
 Byť kompetentný k výkonu povinností, ktoré vyplývajú z jeho zaradenia (D,E)
 Správne vyplňovať všetky tlačivá a protokoly pri súťaži
 Prispievať k nerušenému priebehu súťaží
 Za všetkých okolností sa správať profesionálne v súlade s rastom úrovne a vývojom
v športovej gymnastike
Rozhodca nesmie
 počas súťaže opustiť svoje miesto a viesť diskusiu s pretekármi, trénermi alebo inými
rozhodcami.
 Používať mobilný telefón a iné elektronické prístroje počas celého trvania súťaže
7.3.5. Práva rozhodcov športový aerobik
 Odvolať sa u delegáta SGF, ak je proti rozhodcovi zaujatý hlavný rozhodca
7.3.6. Povinnosti rozhodcov športový aerobik
Medzi povinnosti rozhodcov patrí
 Mať a dôsledne poznať pravidlá športového aerobiku FIG, technický poriadok
a ostatné technické informácie, ktoré potrebuje uplatniť v súťaži
 Mať platnú kvalifikáciu rozhodcu
 Byť odborníkom v športovom aerobiku a dokonale poznať nové cvičebné tvary
 Každý výkon hodnotiť objektívne, presne, rovnakým merítkom ako ostatné výkony,
eticky, poctivo a rýchle. V prípade pochybnosti sa rozhodovať v prospech pretekára
 Zúčastňovať sa všetkých inštruktáží a porád rozhodcov pred pretekmi
 Na súťaž sa dostaviť dobre pripravený, odpočinutý, sústredený a v predpísanom
oblečení podľa FIG.
 Byť kompetentný k výkonu povinností, ktoré vyplývajú z jeho zaradenia (D,E, A)
 Správne vyplňovať všetky tlačivá a protokoly pri súťaži
 Prispievať k nerušenému priebehu súťaží
 Za všetkých okolností sa správať profesionálne v súlade s rastom úrovne a vývojom
v športového aerobiku
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Rozhodca nesmie
 Počas súťaže opustiť svoje miesto a viesť diskusiu s pretekármi, trénermi alebo inými
rozhodcami.
 Používať mobilný telefón a iné elektronické prístroje počas celého trvania súťaže

8.

Plnenie VT

8.1. Športová gymnastika
Medzinárodná trieda (MT) – OH, OHM, MS, ME, MEJ, SP, SU, EYOF, M SR, MM SR
I. – III. trieda
- ako MT + Slovenský pohár
8.2.Športový aerobik
Medzinárodná trieda (MT) – MS, ME, SU, SP, Age group 1,2, M SR, MM SR,
I.
– II. trieda
- ako MT + Pohár federácií, mladší žiaci

9.

Súťaže nevyhlasované SGF

Súťaže nevyhlasované SGF sa riadia podľa tohto súťažného poriadku, s výnimkou
ustanovení, ktoré sa ich netýkajú.

10.

Záverečné ustanovenie

Tento Súťažný poriadok schválila Rada SGF dňa 30.04.2011 a nahrádza Súťažný
poriadok, ktorý schválil VV SGF v Banskej Bystrici dňa 29.10.2008
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Príloha č. 1

Správa delegáta SGF zo súťaže

Názov súťaže: ........................................................................................................
Dátum:........................................................
Usporiadateľ:.........................................................................................................
Riaditeľ pretekov:.................................................................................................
Hlavná rozhodkyňa:...............................................................................................
Počet štartujúcich:......................................
Delegát SGF:.............................................
Počet divákov:...........................................
Organizácia:..................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Úroveň rozhodovania:...................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Športová úroveň:...........................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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Zranenia:
Meno

Kategória

Oddiel

Druh zranenia

1.....................................................................................................................................................
2.....................................................................................................................................................
Priebeh pretekov:.......................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Pripomienky:..............................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

______________
Dátum a miesto

__________________
Delegát SGF
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