Zápis č. 3/2017
Zo zasadnutia VV MG SGF 23.09.2017 v Bratislave
Prítomné:
S. Rohlíčková, T. Motolíková, I. Motolíková, I. Korínková, L. Vašková, D. Selecká,
Prizvaní:
Ľ. Kilianová, Ľ.Kilianová (prezenčná listina)
Program:
1. Medzinárodné súťaže – nominácie (GP Brno, Gent, Ljublana,...)
2. Seminár spoločné skladby
3. Registrácia, prestupy
4. Rôzne
Splnené úlohy
U4/2017, U17-22/2017, U-26/2017
Trvá:
U10/2017
U23/2017
U24/2017
U25/2017

Požiadať na zasadnutí VV SGF o odmenu na súťažiach v zahraničí.
T:21.6.2017, Z:T.Motolíková, S.Rohlíčková
Navrhnúť a dohodnúť septembrové termíny s Ivanou Motolíkovou. T:september Z: S,Rohlíčková
Nominačné kritéria postupu na MSR
T: najbližšie zasadnutie VV
Z: L.Vašková
Náplň zostáv a nominovanie klubov na vymyslenie nových povinných zostáv pre ZP
T: jeseň 2017
Z: L.Vašková

1.Medzinárodné súťaže – nominácie
19.-22.10. Grand prix – Brno – nominácia: Semanová, Valková, Majzlíková, Horváthová. Hradené všetko.
U27/2017
Prihlásiť, objednať ubytovanie, poslať travel plan.
T: ihneď
Z:Rohlíčková
Ljubljana – 10.-12.11. – nominácia: každý klub si nahlasuje cez systém sám svoje pretekárky.
U28/2017
p.Kilianová zistí možnosť zapožičania 15-miestneho mikrobusu.
T:ihneď
Z:Kilianová
Zväzom uhradený šofér, pohonné hmoty, rozhodkyňa, trénerky 2
Na domácich súťažiach je povinná účasť junioriek – Memoriál H.Jochovej 10.12.(obruč a kužele), Vianočnej Nitre
16.12.(lopta a stuha).
2.Seminár spoločné skladby
V utorok 26.9 sa o 18,00 bude konať seminár k spoločným skladbám.
U29/2017
Doriešiť miestnosť.
T:pondelok 25.9.
Z:Rohlíčková, T.Motolíková
U30/2017
Pripraviť návrh úpravy Klasifikačného poriadku – časť spoločné skladby, 2,3.
T:utorok 26.9.
Z:D.Selecká
3.Registrácia a prestupy
Do konca mesiaca september musí sekretariát zaslať na Ministerstvo vyplnené tabuľky všetkých členov aj s názvom
a dátumom 3 súťaží. Internetový portál nie je všetkými členmi riadne vyplnený a tým sťažuje prácu.
V letných mesiacoch sa začali riešiť viaceré prestupy a väčšina je bohužiaľ neschválená materským klubom.
Nezhody nastávajú pri vyplácaní výchovného.
4.Rôzne
MSR+ČR senioriek – v Čechách návrh termínu 10.-11.3.2018
Dunajský pohár + MSR junioriek – termíny 7. alebo 14.4.2018
P.Rohlíčková poďakovala Tatiane a Ivane Motolíkovým za rýchle spracovanie tabuľky vyhodnotenia klubov na
základe súťaží MG.(príloha zápisnice). Uvedenú tabuľku si vyžiadal prezident, nakoľko bude robiť vyhodnotenie
všetkých sekcií aj s odmenami.
Xénia Kilianová je na študijnom pobyte v zahraničí v Rusku, kde bude aj trénovať 2.10-30.11.2017.
U31/2017
Napísať trénerke Kilianovej, aby k 1.11. a k 1.12. bolo zaslane na zväz potvrdenie o návšteve
tréningov trénerkou z Ruska.
T:október
Z: Rohlíčková
U32/2017

Zistiť od pána Molnára akým spôsobom sa ku gymnastkám priraďujú fotografie, licencie a raz áno,
raz nie.
T:október
Z:Rohlíčková

Reprezentačná trénerka p.Motolíková poslala na sekretariát SGF návrh so žiadosťou o prerozdelenie odmeny za
umiestnenie na ME ako je podľa ekonomických smerníc SGF. Žiadosti všetkých športovcov s umiestnením budú
prerokované na zasadnutí VV SGF 25.10.2017.
Trénerky, ktoré sa venujú vedeniu tréningov RGCTM (Regionálneho centra prípravy mládeže, pôvodne ZCPM), budú
odmenené v druhom polroku na základe ekonomických smerníc SGF a podpísanej dohody, prípadne faktúry. Týka sa
to tréneriek Ivana Motolíková, Lucia Selecká, Marianna Podlucká a Sanija Krajčovičová.

V Bratislave dňa 23.09.2017

Zapísala: S.Rohlíčková, Overila: T.Motolíková

