Zápisnica zo zasadnutie zástupcov klubov modernej gymnastiky SR
Bratislava – 9.12.2017

Program:
1.
2.
3.
4.

Kalendár
Klasifikačný program
Základný program
Rôzne

1. Kalendár
Silvia Rohlíčková oboznámila prítomných so zmenami financovania súťaží (SPMG a MSR) podľa SGF. Uvedené zmeny
však nie sú ešte v smerniciach SGF. Podľa nových pravidiel SGF zväz ako taký nemôže byť organizátorom súťaže.
Súťaž musí organizovať klub za finančnej podpory zväzu. SGF by mala financovať telocvičňu a rozhodkyne. Ostatné
náklady musia byť pokryté klubom, ktorému prislúcha štartovné.
Zaužívané je pravidlo SGF – kluby, ktoré sa zúčastňujú na súťažiach podporovaných SGF (kolá SPMG a Majstrovstvá
Slovenska) by mali aspoň jedenkrát za dva roky organizovať tento typ súťaže.
Po diskusii a osobnom záujme klubov sa budúco ročné súťaže rozdelili medzi slovenské kluby modernej gymnastiky.
Kolá by mali byť doriešené najneskôr začiatkom januára 2018, aby sekcia mohla navrhnúť po 2 zostavy na jednotlivé
kolá (tam, kde bude súťaž 1-dňová).

Organizujúce kluby:
-

Slávia STU (MSR-J,S a kolo SPMG - juniorky a seniorky)
ŠK Juventa (MSR-nádeje, dorastenky. Ak nájde telocvičňu aj kolo SPMG)
ŠK Liptovský Mikuláš (kolo SPMG – J,S,N,D a MSR – 2,3,ss)
TJ Sokol Bratislava (kolo SPMG)
KMG Argo Prievidza (kolo SPMG-chcú len N, ale po zvážení, že sme sa aj minulý rok zmestili do 1 dňa,
navrhujeme všetky nádeje aj dorastenky)

Na jednotlivých kolách budú predpísané náčinia – po 2. Po spracovaní ( v priebehu januára) budú zaslané na kluby.
2. Klasifikačný program
Po diskusii a pripomienkach k zaslanému návrhu , ktorý vypracovalo TMK, sa schválil návrh so zmenou oproti r.2017
klasifikačného programu v nasledovných bodoch:
-

Nádeje mladšie 2009,2008 – zostava beznáčinia, švihadlo, obruč/lopta
Nádeje staršie 2007 – švihadlo, obruč, kužele/lopta (BD max. 7)
Nádeje staršie 2006 – stuha, lopta, švihadlo/kužele (BD max. 7)
Mladšie dorastenky – stuha, obruč, ľubovoľné

V spoločných skladbách len zmena Juniorky 5 stúh. Doplnená definícia kolaborácií. A upresnené roky v prípravkách.

3. Základný program
- Neprešiel návrh voľných zostáv, naďalej budú len povinné zostavy.
- Schválil sa návrh Majstrovstiev Slovenska (okrem prípraviek, resp.ajml.kategórie s 1 zostavou) s postupovými
oblastnými súťažami Západ a Východ.
- Na MSR postup prvých 10 najlepších z oblastných súťaží. Bodovanie umiestnenia ako v SPMG.
- Oblasti Západ a Východ sa navrhujú na jar (máj/jún), MSR na jeseň (október)
- Riziká nedávať do zostáv, maximálne chytanie do 1 ruky, inou časťou do rotácie...
- Navrhnuté kluby, ktoré sa ponúkli vymyslieť nové zostavy, respektíve oslovené trénerky, prosíme zaslať
hudby a videonahrávka na schválenie členkám sekcie a trénerkám medzi sebou pred zverejnením. Termín na
zaslanie do konca roka 2017.
- Dôraz klásť na jednoduchosť zostáv a primeranosť úrovni tejto gymnastiek tejto kategórie. Pri výbere hudby
na melodickosť, rytmickosť a nadčasovosť štýlov. Využiť aj klasiku a max 1 spievanú v jednej kategórii.
- Schválilo sa vyhlasovanie na kvalifikačných súťažiach a Majstrovstvách Slovenska podľa ročníkov a zostáv.

4. Rôzne
Vedúca sekcie upozornila a prosí všetkých členov SGF, hlavne predsedov klubov, o vyplnenie všetkých možných
osobných údajov v online registračnom systéme pre uľahčenie vyhľadávania údajov pracovníkom na sekretariáte
SGF.
Rozhodkyniam a trénerkám boli zaslané licencie a osvedčenia, ktorých údaje treba tiež doplniť do systému.
Na záver výzva pre záujemcov o zvýšenie rozhodcovskej kvalifikácie, opravných skúšok, trénerských kurzov, písať
požiadavky na zväz.

V Bratislave dňa 9.12.2017

Zapísala: Dominika Selecká, Overila: Silvia Rohlíčková

