Hodnotenie sekcie mužov, športová gymnastika
2017

Martin Zvalo

predseda sekcie mužov

Ľuboš Rupčík

predseda rozhodcovskej komisie, príprava súťažného
poriadku, kategorizácie, ....

Tibor Bohňa

metodik sekcie mužov

Juraj Kremnický

zodpovedný za vyhodnocovanie úspešnosti klubov;
testovanie

Róbert Varga

koordinátor medzi sekciou a klubmi z východu SR

Peter Krištof

reprezentačný tréner

V rokoch 2017 sme činnosť Sekcie mužov, aktuálne úlohy, nominácie, .... riešili pri
stretnutiach na pretekoch, na zvolaných stretnutiach Sekcie mužov, telefonicky, e-mailom.
Hlavné úlohy:
1/ zvýšiť počet pretekárov na pretekoch Slov. pohára i na M SR

Splnené

2/ angažovať zahraničného trénera cca. 4x na 10 až 15 dní (RUS, UKR, ....)
Nesplnené
3/ seminár trénerov a rozhodcov

Splnené

4/ aktualizovať stránku SGF, Sekcia mužov

prebieha priebežne počas roku

5/ povinné zostavy (videonahrávky na stránke SGF)

Splnené,
počas roku

6/ vytvoriť nové RGCTM

Splnené

7/ zabezpečiť nové náradie pre kluby

Splnené

8/ účasť kemp UEG Tirrenia

Nesplnené

aktualizujeme

9/ pokračovať sústredeniami pre vybraných pretekárov za účasti osobných trénerov a taktiež
s možnosťou účasti trénerov, ktorí nemajú v úsekoch pretekárov, ale majú záujem o získanie
poznatkov
splnené

Vyhodnotenia, najúspešnejší športovci v jednotlivých kategóriách:

GRATULUJEME
Športová gymnastika mužov, vyhodnotenie pretekárov SGF za rok 2017:
Seniori:
Juniori:
Žiaci:

Slavomír Michňák
Adam Antalec
Matej Nemčovič

Slávia UK Bratislava
UMB Banská Bystrica
Slávia UK Bratislava

Hodnotenie roku 2017
Sezónu sme začali novým súťažným programom, ktorý v spolupráci s Rakúskou gym.
federáciou prispôsobil na naše podmienky Luboš Rupčík. Zostavy pretekári i tréneri zvládli na
požadovanej úrovni v extrémne krátkom čase a môžeme konečne skonštatovať, že nám po
dlhej dobe na pretekoch SP a M SR pribudli pretekári (na MSR prihlásených 50. pretekárov,
minulý rok bolo 31.).
L. Rupčí po úspešnom absolvovaní Interkontinentálneho školenia rozhodcov na OH cyklus
2017-2020 zorganizoval a vyškolil nových rozhodcov a T. Bohňa absolvoval Medzinárodné
školenie rozhodcov.
Oproti iným sekciám máme síce menej pretekárov, no výsledky máme už niekoľko rokov
lepšie ako iné sekcie. Po skvelých výsledkoch Samuela Piaseckého v ostatných rokoch sa
pridal a výborne pokračuje v tomto trende Slavomír Michňák, ktorý nás veľmi úspešne
reprezentoval na ME a MS, na Svet. pohároch.
V Innsbrucku žiak Nemčovič skončil na 2. mieste, V Maribore na medzinárodných pretekoch
Matej Nemčovič 2-hý, Samuel Piasecky ml. 2-hý., Adam Antalec 3-tí, V Brne na Memoriály
Gajdoša M. Nemčovič 4. miesto a vo finále dvojíc 3. miesto spoločne s pretekárkou z HOL.
Nepriaznivý stav máme v kategórii seniori a juniori, kde je v súčasnosti len Adam Antalec
z UMB Banská Bystrica a Michňák zo Slávie UK BA. Tento stav súvisí s minimálnym
množstvom profesionálnych trénerov v mužskej ŠG a riešenie je jedine v hľadaní finančných
prostriedkoch a zamestnaní viac profesionálnych trénerov.
V roku 2017 prebehlo množstvo sústredení (výber RD SGF, začali sústredenia RGCTM, zimné i
letné sústredenia), ktoré nás posúvajú vpred. Nové priateľstvá medzi pretekármi, výmena

skúseností a výborná spolupráca medzi trénermi je dobrým začiatkom do budúcna. Škoda že
pretekári z Prešova sa týchto nezúčastňujú.
Ďalším pozitívnym javom bolo zriadenie RGCTM v Prievidzi, kde sa ukazujú prvé výsledky
koncepčnej práce v podobe 4. vyrovnaných pretekárov v kategórii najmladších žiakov.
Je potrebné v tomto pokračovať a aj v roku 2018 zriadiť RGCTM v Šamoríne i Trenčíne 1/2
(chlapci, dievčatá).
Nedostatok vidím, že sme sa nezúčastnili kempu UEG Tirrenia a že nemáme viac
medzinárodných rozhodcov.
Čerpanie rozpočtu prebiehalo v súlade s plánom, zabezpečené boli všetky naplánované
sústredenia i preteky, prebehol nákup náradia na základe požiadaviek klubov, zrealizoval sa
nákupu magnézia, ktoré bolo prerozdelené na kluby, nakúpili sme mozolníky pre chlapcov.
Nedorozumenie s finančnými prostriedkami a čerpaním nastal na poslednom zasadnutí VV
SGF koncom roku:
podľa zúčtovania z októbra 2017 nám ostávalo v Sekcii mužov dostatok prostriedkov na
zabezpečenie všetkých akcii i na nákup náradia. Dokonca malo zostať niekoľko tisíc € ako
pomoc pre iné Sekcie SGF. V decembri však nastala veľká zmena, vraj neboli dobre
zaúčtované odvody a odrazu sme ako Sekcia boli 6 tis. v mínuse !!!
Bolo prisľúbené, že požiadavky na náradie, ktoré nebolo zabezpečené v roku 2017 bude
jednotlivým klubom zabezpečené v priebehu 2018.
Rezerva v rozpočte SGF sa použila aj na nákup oblečenia pre kategóriu muži a juniori
(komplet), pre kategóriu žiaci boli zakúpené tričká. Oblečenie by mali dostať aj tréneri
RGCTM a medzinárodní rozhodcovia.
Stránku SGF, Sekcia muži sme aktualizovali podľa potreby a aktuálnych informácii
(dokumenty, rozpisy, ...), priebežne sme dopĺňali výsledky a foto z akcií.
Najdôležitejšie akcie a výsledky v roku 2017:
Slavomír Michňák obsadil v celkovom hodnotení vo Svetovom rebríčku FIG na svojom
najsilnejšom náradí na koni krásne 3. miesto, na Majstrovstvách Európy si vybojoval výborné
11. miesto, keď mu finále uniklo len o pár desatiniek. Na Majstrovstvách Sveta pokračoval
výbornými výkonmi a na koni vybojoval pre SVK výborné 17. miesto.

Svetový pohár Koper
S. Michňák:

4. miesto kôň

SP Szombathely
S. Michňák:

4. miesto kôň

SP Paríž
S. Michňák:

7. miesto kôň

SP Cottbus
S. Michňák:

8. miesto kôň

Juniori:
Adam Antalec (UMB B. Bystrica) prvý rok v juniorskej kategórii zaznamenal veľmi slušné
výsledky:
Šalamunov memoriál, Maribor
3. miesto
Attila Pinter Memoriál, Innsbruck

12. miesto viacboj

Žiaci:

Memoriál Jana Gajdoše, Brno
Matej Nemčovič (Slávia UK BA) 4. miesto, vo finále v súťaži zmiešaných dvojíc 3. miesto
Samuel Piasecký ml. (Slávia UK BA) 36. miesto
Attila Pinter memoriál, 28.3.2015, Innsbruck
Matej Nemčovič (Slávia UK BA)
2. miesto

Šalamunov memoriál, Maribor
Matej Nemčovič (Slávia UK BA)
Samuel Piasecký (Slávia UK BA)

2. miesto
2. miesto

Ciele na rok 2018:
 účasť seniora na ME a MS 2018, dvoch juniorov na MEJ
 umiestnenie do 16. miesta na ME, do 1/3 na MS, juniori do 1/2 na MEJ
 finálové umiestnenia na pretekoch Svetového pohára
 pokračovať sústredeniami RD a RGCTM pre vybraných pretekárov za účasti osobných
trénerov a taktiež s možnosťou účasti trénerov i pretekárov, ktorí sa do výberov na
rok 2018 nedostali, no majú záujem o spoluprácu a získavanie nových poznatkov
 v roku 2018 zrealizovať seminár pre trénerov a rozhodcov
 zriadenie RGCTM v Šamoríne a Trenčíne
 zvyšovať počet pretekárov na pretekoch Slov. pohára a na M SR
 účasť jedného trénera a pretekára v kempe Tirrenia/ITA
Ďakujem klubom PD, BB, TR, KE za výborné organizovanie Slov. pohára, Slávii UK BA,
Gymnastickému centru BA a Bighuggym za zorganizovanie M SR v novej hale v Šamoríne a
klubom PR, KE za zorganizovanie medzinárodných pretekov Vianočný pohár a Memoriál J.
Pajora. Ďakujem členom Sekcie za dobrú spoluprácu, pomoc a samozrejme všetkým
trénerom, kolegom, ktorí pracujú s deťmi, mládežou či dospelými vo svojich kluboch,
rozhodcom, ktorí na úkor čerpania svojej dovolenky v práci absolvovali s našimi pretekármi
množstvo akcií. Ďakujem vedeniu SGF a dievčatám zo sekretariátu za pomoc a spoluprácu.

Za sekciu mužov:

Martin Zvalo

V Bratislave 20. januára 2018

