Zasadnutie sekcie GpV SGF, 24.11.2017, Liptovský Mikuláš
Zápis
Pozvaní:
Prítomní:
Ospravedlnení:

členovia sekcie GpV SGF
Šišková, Marušiaková, Kotríková, Žideková, Ertlová, Cingelová
Fialová, Káčer, Ondrejková

Program:
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie druhého polroku 2017
Domáce podujatia
3. Gym for Life Challenge 2017, Vestfol / NOR
3. Plán činnosti na rok 2018
4. Medzinárodná činnosť
11. Eurogym, Liege / BEL
5.Golden Age Gym Festival, Pesaro / ITA
16. Svetová gymnaestráda 2019, Dornbirn / ITA
Medzinárodné festivaly 2018 a 2019
5. Rôzne
web stránka SGF, facebook SGF a GpV
Propagácia SGF a GpV – medzinárodné kampane
Termínová listina na rok 2018
SGF a súťaže na školách
1. Otvorenie – prítomných privítala predsedníčka sekcie M. Šišková a poďakovala členke
sekcie Andrejke Židekovej a domácemu klubu Klub ŠG a fitnes detí Liptovský Mikuláš
za zorganizovanie zasadnutia a zároveň M SR v kategórii „C“ v Liptovskom Mikuláši.
2. Vyhodnotenie druhého polroku 2017 – domáce podujatia:
Súťaže kat. „C“
- Uskutočnilo sa 1 oblastné kolo v každej oblasti a jeden Slovenský pohár ako bolo
v pláne sekcie. Jednotlivé kolá zhodnotili oblastné koordinátorky, prípadne ostatní
členovia sekcie, ktorí sa súťaží zúčastnili. Všetky preteky boli dobre zorganizované,
potešilo opätovné zapojenie sa Topoľčian do organizácie súťaží. Opatrenia sekcie
ohľadne problému s disciplínou trénerov, rodičov a divákov počas súťaže sa síce
neodstránili, ale neboli také vypuklé ako v jarnej časti.
- M SR v kategórii „C“ sa koná zajtra v Liptovskom Mikuláši. Preteky sú pripravené,
postup pretekárok bol spracovaný ihneď po Slovenskom pohári v Prievidzi a po
prihláškach a odhlásení niektorých pretekárok bol postupne dopĺňaný pretekárkami,
ktoré splnili požiadavky.
Teamgym
- O aktivitách v oblasti súťaže Teamgym informovala Zuzana Marušiaková.
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Bolo zorganizované školenie rozhodcov v dvoch častiach: 20.5. a 23.9. 2017 vo
Vrútkach. Momentálne je vyškolených 10 rozhodcov. Platnosť triedy je do
31.12.2021. Z vážnych dôvodov si školenie nemohli dokončiť 4 záujemci, pre týchto
bude zorganizované doškolenie v decembri v Bratislave.
Preklad pravidiel Teamgym bol dokončený a bude uverejnený na stránke SGF.
18.11. bola zorganizovaná klubová súťaž GymTeam v Závažnej Porube, ktorá mala
tradične vysokú organizačnú aj športovú úroveň.

Pohybové skladby, Festival gymnastiky a tanca, Košice, 13.10.2017
Informovala Monika Šišková
- Festival bol výborne zorganizovaný klubom Diamant Košice.
- Účasť bola zo SR a HUN, žiaľ bez účasti klubov z Košíc a východného Slovenska,
sever zastupoval jediný klub ŠG a fitnes detí Liptovský Mikuláš.
- Je dôležité, aby sme budúci rok Festival zorganizovali tak, aby bol súčasťou
Európskeho týždňa športu 23.-30.9.2018.
Medzinárodné podujatia:
World Gym for Life Challenge, Vestfold/NOR
Informovala Monika Šišková
- Je to celosvetová súťažná prehliadka pohybových skladieb, nad ktorou prevzal záštitu
nórsky kráľ Harald.
- Zo SGF sa zúčastnila iba jedna skupina: Diamant Košice v kategórii malých skladieb
gymnastika a tanec. Skupina získala bronzovú medailu a veľmi dobré slovné
hodnotenie.
- Počas celého podujatia sa vystúpení aktívne zúčastňoval veľvyslanec SR v Nórsku
František Kašický .
- Monika Šišková sa podujatia zúčastnila ako členka komisie gymnastiky pre všetkých
FIG.
Projekt GYM FIT
- Žiaľ pre veľkú pracovnú vyťaženosť a zníženú komunikáciu s klubmi a školami je
projekt v utlmení. Je absolútne nevyhnutné v jednotlivých aktivitách projektu
pokračovať!
- V decembri nás ešte čakajú 2 školenia rozhodcov pre súťaž G4. 8.12. v Púchove
a 15.12. v Svätom Petri.
- V decembri by sa mala ešte uskutočniť súťaž pre chlapcov v Trenčíne – je potrebné
overiť a dohodnúť s klubom Pavlo Trenčín, či bude súťaž oficiálne zaradená do súťaží
GpV.
3. Plán činnosti na rok 2018
Predsedníčka sekcie požiadala oblastné koordinátorky, aby dohodli v jednotlivých
oblastiach organizátorov súťaží na budúci rok.
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Podľa požiadaviek trénerov na jednotlivých kolách súťaží, tréneri požadujú na jar iba
jedno oblastné kolo a 1 Slovenský pohár a tak isto aj na jeseň. Túto požiadavku je
potrebné prediskutovať zajtra s trénermi na technickej porade.
Obsah súťaží kategórie „C“: do obsahu treba uviesť, že cvičiť sa môže na hrazdovej
žrdi alebo bradlovej žrdi, aké sú podmienky na konkrétnej súťaži je potrebné uviesť
v rozpise.
Je potrebné prehodnotiť výkonnostné triedy a upraviť ich tak, aby malo viac detí
šancu splniť podmienky a zúčastniť sa Slovenského pohára alebo M SR – splnenie II.
a I. VT.
Na rýchle spracovanie štartovej listiny na Sl. Pohár a M SR je potrebné uviesť
v rozpise, že prihlášky sa zasielajú do 3 dní od uverejnenia postupu.
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Festival pohybových skladieb sa uskutoční 24.3.2018 v Trnave.
M SR Teamgym – v diskusii sú 2 termíny – po Festivale pohybových skladieb alebo
až v júni na záver sezóny.
Projekt GYM FIT – viac dôrazu a aktivity v jednotlivých častiach projektu.
Medzinárodné kampane – aktívne sa zapojiť do medzinárodných kampaní ako je
Európsky týždeň športu a medzinárodný deň stojok.
Vzdelávanie:
Školenie rozhodcov I. stupňa sa uskutoční 12.-14.1.2018 v Bratislave. Bude to
posledné školenie rozhodcov v tomto olympijskom cykle. Kluby, ktoré si nevyškolili
rozhodcov v tomto roku majú šancu doplniť si rozhodcov v tomto roku, aby si mohli
splniť podmienku povinnej účasti rozhodcu na súťažiach SGF.
Seminár sekcie GpV sa bude konať 19.-21.1.2018 v Prievidzi.
Návrh na obsah seminára: pohybová príprava detí, Teamgym, tvorba choreografie
v pohybových skladbách, posilňovanie vlastným telom, parkoure – Vlado Zlatoš
a Natália Svitková

-

Súťaže SAŠŠ
G4 – M SR sa uskutočnia v Poprade. Za sekciu môžu rozhodovať Mária Kotríková,
Edita Ertlová a Elena Cingelová, ďalšie rozhodkyne budú nominované podľa
územného pokrytia a možnosti rozhodovať 2 dni počas pracovného týždňa.
Je potrebné spracovať graficky aj s popisom novú zostavu na kruhoch .
Je nevyhnutné natočiť nové videá pre všetky kategórie a náradia.

4. Medzinárodná činnosť
K trom najvýznamnejším podujatiam v rokoch 2018 a 2019 sa uskutočnilo informačné
stretnutie 23.10.2017 v Bratislave.
- Eurogym 2018 Liége – prihlásené skupiny: KGŠ Slávia Trnava, Donaldgym
Ludanice a Malina gym Malinovo. Všetky informácie sú uverejnené na stránke SGF.
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Golde Age 2018 v Pesaro – prihlásené skupiny: Sokolská únia Slovenska, Gymnasion
Nitra, Diamant Košice, Jazerské mažoretky Košice.
Svetová gymnaestráda 2019, Dornbirn – prihlášky ešte nie sú ukončené.
Informácie o Medzinárodných festivaloch budú po ich obdržaní poslané na kluby
a zverejnené na stránke SGF.

5. Rôzne
- web stránka SGF a facebook SGF – je potrebné pracovať na popularizácii.
Napr. uverejňovať súťaže pre sledovateľov a podobne.
- M. Šišková v závere predstavila členkám sekcie koncepciu novej súťaže „5
Olympijských krúžkov“, ktorá bude prebiehať od februára do júna. Pravidlá súťaže
budú spracované a predstavené klubom na seminári GpV v Prievidzi.
Zapísala: Monika Šišková
Predsedníčka sekcie GpV SGF
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