Zasadnutie sekcie mužov
12.5.2018 ,Banská Bystrica
Dátum:
Prítomní:
Hostia:

Neprítomní:
Zápis spracoval:
Skontroloval:

12.5.2018
Martin Zvalo; Tibor Bohňa; Juraj Kremnický; Róbert Varga; Ľuboš Rupčík; Peter
Krištof
Pavol Šimoňák, Peter Hartmann – GK Elán PD, Katarína Pavlíčková – PAVLO TN,
Martin Povýšil, Tibor Klaček – Poly-Trade Prešov, Daniel Kamenický, Pavol
Mikuš, Matej Lichtman – XBS Gymnastics Šamorín
Tibor Bohňa
Martin Zvalo

Prítomných privítal a zasadnutie otvoril predseda sekcie mužov Martin Zvalo. Zhodnotil výbornú
úroveň semináru v Trenčíne a poďakoval za aktívnu účasť všetkým trénerom. Nespokojnosť vyslovil
s opakovanou neúčasťou pretekárov a trénerov z Prešova na akciách SGF (seminár, sústredenia, ...).
Zároveň pripomenul, že pri prideľovaní náradia a pomoci SGF klubom sa bude prihliadať aj na to, ako
je klub aktívny počas roku.
Program zasadnutia:
1/
Kontrola úloh
2/
Vyhodnotenie činnosti január - máj 2018
3/
Stav prípravy na ME a MEJ v Glasgowe
4/
RGCTM
5/
Rôzne

1/ Kontrola úloh
Všetky úlohy, ktoré boli dané na zasadnutí Sekcie mužov a vznikali v priebehu prvého polroku boli
plnené, rsp. sme ich plnili priebežne

2/ Vyhodnotenie činnosti január - máj 2018
M. Zvalo zhodnotil výbornú úroveň semináru v Trenčíne a poďakoval za aktívnu účasť všetkým
zúčastneným trénerom a rozhodcom. Nespokojnosť vyslovil s opakovanou neúčasťou Poly Trade
Prešov. Tiež pripomenul R. Vargovi z KE, že jeho aktivita, ktorú deklaroval že sa zlepší na
predchádzajúcich zasadnutiach je veľmi slabá, skôr zhoršujúca. Zrušenie Memoriálu J. Pajora bolo
vysvetlené, že sa presúva na jeseň a bude súčasťou Slov. pohára v KE.
Poďakoval klubom Elan Prievidza a UMB B. Bystrica za výbornú organizáciu Slovenského pohára.
Uskutočnili sa sústredenia v Bratislave a v Prievidzi, ktoré splnili v plnej miere účel – chlapci sa
posúvajú vo výkonnosti, lebo chcú dobehnúť najlepších a vidia, že aj najlepší musia na tréningoch
veľa pracovať. Tréneri si navzájom odovzdávajú svoje skúsenosti a zjednocuje sa tak postupne systém
prípravných cvičení a tréningových postupov, čo je na prospech veci. Spolupráca medzi trénermi je
veľmi dobrá, čo v budúcnosti prinesie ovocie. Príkladná je ochota hlavného trénera mládeže Petra
Krištofa.
Pripomenul trénerom, aby potvrdili účasť pretekárov na blížiace sa letné sústredenie v L. Jáne.
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Navrhol, aby sa zrušené sústredenie v Trenčíne kvôli nedostatku financií predsa len uskutočnilo,
hradiť by sa mohlo z financií, ktoré sa ušetria pre zrušenie akcie Svet. pohár Paríž.
Pripomenul, že na VZ SGF sme vystupovali a hlasovali nejednotne. Musíme si v Sekcii určiť priority a
byť jednotní. Iba tak sa nám podarí zlepšiť činnosť a plniť hlavnú úlohu - zvýšiť počet pretekárov.
Prvý krát sa naši pretekári (UMB BB) zúčastnili na medzinárodných pretekoch v spoločných povinných
zostavách (nový program od roku 2017) a dosiahli tam v silnej konkurencii popredné umiestnenia.
Vyzdvihol počet pretekárov a začínajúcu aktivitu v SGF v klube XBS Gymnastics Šamorín.
Nákup a prerozdelenie náradia koncom roku 2017 prebehlo za veľkej pomoci Inge podľa požiadaviek
klubov. Zvyšné prebehlo začiatkom roku 2018.
3/ Stav prípravy na ME a MEJ v Glasgowe
V príprave sú dvaja juniori Matej Nemčovič a Adam Antalec. Obaja juniori sa zúčastnia pretekov
v Budapešti, kde budú môcť splniť limit na MEJ tj 70,500 bodu. Michňák sa zúčastní pretekov
svetového pohára v Osijeku, v Koperi. Po zvážení postupového kľúča na OH 2020 a prisľúbenej
pomoci vedenia SGF začína cvičiť celý 6-boj. Na základe výsledkov na ME Glasgow vo viacboji sa môže
kvalifikovať na 2. EH 2019 v Minsku.

4/ RGCTM
Zvalo informoval o snahe zmeniť štatút RGCTM, čo by malo dať šancu na vytvorenie nových stredísk
v Trenčíne a v Šamoríne. Všetky kluby, ktoré majú záujem o zriadenie RGCTM sa musia zúčastniť na
stretnutí v júni 2018, kde si majú pripraviť prezentáciu svojho klubu, svoju víziu, podmienky a
zoznamy pretekárov s výsledkami.

5/ Rôzne
Zvalo pripomenul, že prideľovanie náradia či materiálu bude v budúcnosti podmieňované aj
aktivitou klubu počas roka, účasťou pretekárov na súťažiach Slovenského pohára, na sústredeniach
organizovaných sekciou mužov, za aktívnu prácu pre SGF.
Zvalo -navrhol na delegovanie G.Vargu ako hlavného rozhodcu na všetkých kolách SP žiakov.
Návrh bol jednohlasne prijatý
Zvalo -podal informácia o vizualizačnom programe, ktorý nám ponúkli počas pretekov v AUT
za účelom zvýšenia atraktívnosti pretekov pre rodičov, divákov a aj samotných pretekárov. Návrh bol
jednohlasne podporený všetkými účastníkmi zasadnutia. O ponuke bude ďalej komunikovať s AUT D.
Kamenický.
Rupčík – upozornil na povinnosť delegovaných rozhodcov ospravedlniť sa v prípade, že sa
pretekov nemôžu zúčastniť. Uviedol, že informáciu treba zaslať jemu ako predsedovi rozhodcovskej
komisie, aby mohol včas delegovať náhradníka a Inge na SGF.
Zvalo – informoval o školení UEG v Tirennii v auguste 2018. Školenia sa zúčastni Paľo Šimoňák
z PD, ktorému budú hradené z prostriedkov SGF náklady na pobyt, cestu si musí zaplatiť sám. Toto
rozhodnutie je spoločné pre všetky Sekcie SGF.
Zvalo – navrhol, aby všeobecné rozcvičenie najmladších žiakov na SP bolo max. 15 min. pred
pretekmi, následne všetci pretekári pôjdu na vylosované náradie, kde bude mať každý pretekár jeden
nástup na rozcvičenie a na tomto náradí hneď začne pretekať. Takto to pôjde na všetkých náradiach v
OH poradí. Takto sa preteky zrýchlia a zatraktívnia.
Návrh bol jednohlasne prijatý a bude sa podľa toho riadiť aj organizátor 3.kola SP v Trenčíne.
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Kremnický - stále nemá požadované mozolníky od pána Kociána
Úloha č.1 – vypracovať prezentáciu klubu za účelom podpory svojej kandidatúry na pridelenie
RGCTM.
Zodpovedný: Pavlíčková – Trenčín, Kamenický - Šamorín
Termín: jún 2018
Úloha č.2. - Zvalo zistí v akom stave je výmena mozolníkov pre pretekárov z BB
Zasadnutie ukončil predseda sekcie M. Zvalo a zároveň poďakoval prítomným za ich aktívnu prácu a
účasť.

Banská Bystrica 12.5. 2018
Zapísal T. Bohňa
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