Zápis č. 3/2018
Zo zasadnutia VV MG SGF 18.08.2018 v Liptovskom Jáne.
Prítomné: S. Rohlíčková, I. Korinková, D. Selecká, I. Motolíková, T. Motolíková, L. Vašková
Privaní: Ľ. Kilianová, T. Sukhomlínová, J. Novák (prezenčná listina)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Informácie o ponuke pracovného miesta admin. pracovníka SGF a vedúceho sekcie MG
MS, SP, GP-Brno iné súťaže reprezentácie
Letné sústredenie reprezentácie a RGCTM
Kalendár súťaží
SPMG – zmeny na rok 2019
Rozhodcovské skúšky
Registrácia, 3 súťaže
Rozpočet
Rôzne

Rekapitulácia minulého zasadnutia, úlohy splnené. Trvajú:
U: Aktualizovať fotografie reprezentácie a delegácie v systéme

Z: S.Rohlíčková

U: Výkonnostné triedy

Z: D.Selecká, I.Korinková

1. Informácie o ponuke pracovného miesta admin. pracovníka SGF a vedúceho sekcie MG
Pán Novák zhodnotil súčasný a predchádzajúci stav športov zaradených pod SGF. Hlavným cieľom je
zlepšenie činnosti jednotlivých sekcií s cieľom reprezentovať Slovensko na olympiáde v prípade
olympijských športov.
Od 1.1.2019 vstúpia do platnosti nové organizačné zmeny v SGF. Vzniknú nové pracovné pozície na
zväze v súlade so zosúladením organizačnej štruktúry jednotlivých sekcií.
Do 31.8.2018 môžeme ako sekcia navrhnúť kandidáta na pozíciu koordinátora sekcií MG
a športového aerobiku. Práca je na plný úväzok. Bližšie informácie budú zverejnené po zasadnutí VV
SGF (5.9.2018). Na zväze vzniká ešte jedna nová pracovná pozícia - administratívny pracovník.
Keďže už vyše 1,5 roka MG patrí pod spoločný zväz SGF je potrebné zosúladenie niektorých
organizačných postupov. Musí sa zjednotiť systém súťaží a odmeňovania rozhodkýň, preto je
potrebné obmedziť počet súťaží zaradených do rozpočtu SGF a počet odmenených rozhodkýň.
Návrh zvýšiť štartovné na slovenské súťaže MG (pre jednotnosť aj v iných sekciách).
Pre rozvoj modernej gymnastiky a jej medzinárodnej úrovne je taktiež dôležité vyškoliť medzinárodné
rozhodkyne. Do ďalšieho Olympijského cyklu oslovovať rozhodkyne.

2. MS, SP, GP-Brno iné súťaže reprezentácie
Obdržali sme pokyny k MS, kde sa píše, že celá delegácia musí mať rovnaké oblečenie, v ktorom sa
počas MS pohybuje. Aktuálne reprezentácia dostala nové spoločné súpravy.

Nominovaná delegácia na MS ostáva nezmenená. V príprave na MS sa pretekárky zúčastnia ešte
nasledovných súťaží.
23.-26.8.2018

Svetový pohár Kazaň

– K. Semanová, X. Kilianová

24.-26.8.2018

Gracia cup Budapešť

– J. Duchnovská

13.-14.10.2018

GP- Brno

12.10.2018

TART CUP

– X.Kilianová, rozhodkyňa I. Motolíková,
- pri príležitosti stého výročia nás poprosili o exhibíciu
- P.Horváthová, I. Valková

U: Rezervovať ubytovanie pre delegáciu, zaslať menovité prihlášky 16.9.

Z:S.Rohlíčková

Pôvodne navrhovaná súťaž Varna – bola zrušená.

3. Letné sústredenia reprezentácie a RGCTM
Letné sústredenia reprezentácie a RGCTM prebehli v nasledovných tréningoch a skupinách.
-

10.-15.8.2018 Seniorky, Juniorky – Liptovský Ján
15.8-19.8.2018 Seniorky, Juniorská spoločná skladba – Liptovský Ján

Presunulo sa miesto konania posledného sústredenia pre RGCTM výber do hotelu Bellevue
v Smokovci (27.-30.8.2018). Vybraným gymnastkám sa posielala osobitná pozvánka, pričom väčšina
svoju účasť potvrdila, taktiež nominované trénerky. Sústredenia sa zúčastní na požiadanie trénerka
z ŠK Juventa Bratislava M.Darnadiová na vlastné náklady.
U: Objednávka ubytovania v Smokovci

Z:S.Rohlíčková

UEG camp, na ktorom sa zúčastnila I. Motolíková s Ninou Dzuroškovou a bude trénerke hradený
z rozpočtu MG SGF. Nové poznatky z tohto campu už trénerka zaradila do prípravy reprezentácie.
U: Zaslať správu zo sústredení

Z:T.Motolíková

U: Rezervovať termíny v hoteli Alexandra august 2019

Z:S.Rohlíčková

U: Pripraviť dekrét s podmienkami pre výber

Z: T. Motolíková, S. Rohlíčková

4. Kalendár súťaží
Kalendár súťaží MG je prispôsobený termínom MS, ME a FIG súťaží, na ktoré je nominovaná
reprezentácia.
Oddiel MG TJ Slávia STU Bratislava si zobral organizáciu Dunajského pohára v roku 2018, no ďalší rok
už DP nechce organizovať. Organizácia sa ponúkla ŠK Liptovskému Mikulášu, ktorý sa má čím skôr
(september 2018) vyjadriť a prípadne spojiť Dunajský pohár v Liptovskom Mikuláši spolu s MSR
senioriek. Termín marec 2019.
U: Zistiť dostupnosť haly 30.3.2019(24.3. nie, lebo 23.3.je plánované VZ SGF). Z:T.Sukhomlinová

Návrh termínov na jednotlivé kolá SPMG a MSR sú nasledovné
27.-28.4
10.-11.5
25.5.

1.kolo SPMG
2.kolo SPMG
MSR nádejí a dorasteniek

ŠK Juventa Bratislava / KMG Laser Delta Bardejov
ŠK Juventa Bratislava / KMG Laser Delta Bardejov
TJ Sokol Bratislava I. Vinohrady

Pre MSR spoločných skladieb 2019 bol navrhnutý ako organizátor ŠOG Nitra.
U: zistiť voľné termíny športovej haly, navrhovaný termín 30.11.2019,
informácie o termíne zaslať v priebehu septembra 2018 na sekretariát p.Rohlíčkovej
Z:Kilianová
15.-16.6 Kvalifikácia Východ / Západ ZP – organizátori sa môžu hlásiť (Prievidza, Prešov, Košice)
MSR junioriek na jeseň vzhľadom na zaradenie do prípravy reprezentačnej spoločnej sklady.
19./26.10

MSR ZP – RGC Kadet

5. SPMG – zmeny na rok 2019
Podľa pokynov boli zaslané tri návrhy do termínu od klubov Laser Delta Bardejov, ŠK Juventa
Bratislava a TJ Sokol Bratislava. Na VV bolo schválené nasledovné.
Obmedzí sa počet kôl SPMG na dve kolá, pričom jedno sa bude organizovať na východe a jedno kolo
na západe. Bude sa počítať najlepší dosiahnutý výsledok. V prípade rovnosti bodov budú postupovať
viaceré pretekárky. Ostatné kritéria ostávajú nezmenené. O organizáciu jednotlivých kôl prejavili
záujem Laser Delta Bardejov a ŠK Juventa Bratislava. MSR nádejí a dorasteniek organizuje TJ Sokol
Bratislava. Je na organizátorovi ako si rozdelí kategórie Nádeje a Dorastenky na dni, prípadne
víkendy.
U: Upraviť súťažný a klasifikačný poriadok.

Z: D.Selecká, I.Korinková

6. Rozhodcovské skúšky
Vzhľadom na zmenu miesta konania sústredenia RGCTM r.n. 2009-2008 z Bratislavy, pri ktorom sa
mali konať rozhodcovské skúšky sa posunie termín na október popri MSR ZP. Príprava otázok na
rozhodcovské skúšky I. Motolíková, samotný priebeh skúšok zabezpečia L. Vašková a I. Korinková.

7. Registrácia, 3 súťaže
Z dôvodu vysokého administratívneho zaťaženia, ešte nie sú v systéme nahodené všetky súťaže,
ktoré sa zrealizovali minulý rok. Ak niekomu chýbajú súťaže, ktoré sa konali a nevychádzajú
registrovaným gymnastkám 3 súťaže, je potrebné kontaktovať S. Rohlíčkovú do 23.8.2018.
8. Rozpočet
VV schválil odmenu reprezentačnej trénerke T.Motolíkovej podľa ekon.smerníc SGF.
Taktiež príspevok á300.-€ na dres pre každú seniorku na MS.
U:Vydokladovať bločkami.

Z: Ľ.Kilianová, T.Motolíková, J.Duchnovská

9. Rôzne
Žiadosť o udelenie výnimky zúčastniť sa na MS Show Dance popri zaradení do RGCTM pre pretekárky
Paulína Cvečková a Hana Polónyová, vzhľadom na dodatočné zaradenie gymnastiek bola schválená.
Žiadosť KMG Argo Prievidza o štart na MSR ZP napriek neúčasti pretekárky Barbory Sasákovej 2002
na kvalifikácii Západ z dôvodu hospitalizácie tesne pred kvalifikáciou bola schválená na základe
nízkeho počtu pretekárok v danej kategórii a doloženia lekárskej dokumentácie.
Pani Rohlíčková zosumarizovala všetky prestupy v roku 2018. Sekcia ich zobrala na vedomie. Viď
príloha.
U: Zaslať rozpis MSR ZP a MSR SS, aby ich mohla vedúca sekcie MG predložiť na VV SGF 5.9.
Z: Organizátori súťaže
Popri MSR ss zorganizovať stretnutie zástupcov klubov.
U: Pripraviť pozvánku na stretnutie

Z: S.Rohlíčková

Termín Majstrovstiev Európy - 29.5.-2.6.2019 – Baku/Azerbajdžan.
Príprava juniorskej spoločnej skladby, návrh sústredení:

31.10.-4.11.2018 Liptov Aréna
23.2. -3.3.2019 Liptov Aréna.

V Liptovskom Jáne 18.8.2018

Zapísala:
Overila:

D.Selecká
S.Rohlíčková

