Zasadnutie sekcie GpV SGF, 19.6.2017, Trnava
Zápis
Pozvaní:
Prítomní:
Ospravedlnení:

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

Program:
1. Otvorenie
2. Zloženie sekcie na OH cyklus 2017 - 2020
3. Vyhodnotenie prvého polroku 2017
Súťaže, školenia rozhodcov a trénerov, Teamgym
4. Plán činnosti na druhý polrok 2017
5. Medzinárodná činnosť
3. Gym for Life Challenge 2017, Vestfol / NOR
11. Eurogym, Liege / BEL
5.Golden Age Gym Festival, Pesaro / ITA
16. Svetová gymnaestráda 2019, Dornbirn / ITA
Medzinárodné festivaly
6. Rôzne
Nová web stránka SGF, facebook SGF a GpV
Propagácia SGF a GpV – šporťáčik, medzinárodné kampane
Termínová listina na rok 2018
SGF a súťaže na školách
1. Otvorenie – prítomných privítala predsedníčka sekcie M. Šišková a poďakovala členke
sekcie Alexandre Ondrejkovej za zorganizovanie zasadnutia.
2. Zloženie sekcie na OH cyklus 2017 - 2020
Na VV SGF bolo predložené a schválené nasledovné zloženie sekcie GpV:
M. Šišková
predsedníčka
medzinárodné podujatia, vzdelávanie, koordinácia činnosti
E. Fialová
členka
Pohybové skladby
M. Kotríková
členka
Sl. Pohár „C“, G4 na ZŠ
A. Ondrejková
členka
AER na SŠ
V. Káčer
člen
GYM F!T – gymnastické dni, testovanie, školský
portál
Z. Marušiaková
členka
Teamgym, štatistické vyhodnocovanie úspešnosti
klubov GpV
Elena Cingelová
oblastná koordinátorka Bratislava a západ
Edita Ertlová
oblastná koordinátorka Stred
Andrea Žídeková
oblastná koordinátorka Sever a východ
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Členom sekcie bol predložený aj Plán sekcie GpV SGF na obdobie 2017 – 20 a na rok
2017, ktoré boli tiež predložené a schválené na VV SGF. Obidva dokumenty sú
uverejnené na stránke SGF – sekcie GpV – dokumenty.
3. Vyhodnotenie prvého polroku 2017 – domáce podujatia:
Súťaže kat. „C“
- Uskutočnili sa 2 oblastné kolá a jeden Slovenský pohár ako bolo dohodnuté na
Seminári GpV v januári 2017 v Ludaniciach. Všetky preteky boli dobre
zorganizované, vyskytli sa však problémy s disciplínou trénerov, rodičov a divákov
počas súťaže.
- Sekcia prediskutovala uvedený problém a tiež list a návrhy od rozhodkyne Darie
Strmenskej.
- Na základe týchto skutočností sekcia prijala nasledovné uznesenie:
U/1/2017
Sekcia GpV SGF bude prísne uplatňovať pravidlá FIG v časti správania pretekárok
( článok 2 ) a trénerov ( článok 3 ) počas súťaže nasledovne:
-

-

-

Uplatnenie žltej a červenej karty (správanie trénera bez priameho dopadu na
výslednú známku)
Uplatnenie zrážok (správanie trénera s priamym dopadom na výslednú známku)
– okrem nešportového správanie trénera, vždy v prípade, že na pretekársku
plochu vstúpi osoba, ktorá nie je oprávnená na ploche byť!
Ak je tréner na súťaži sám a teda nemôže byť vykázaný z pretekárskej plochy,
tento tréner nedostane povolenie účasti na ďalších pretekoch.
Na pretekárskej ploche sa môžu zdržovať tréneri, ktorých pretekárky v danej
vekovej kategórii a slede súťažia. Tréneri si požadovaný počet akreditačných
kartičiek nahlásia v prihláške a budú im distribuované počas akreditácie. Statní
tréneri klubu sa musia zdržovať vo vyhradenom priestore, ktorý určí
organizátor.
Deti, ktoré určí organizátor na ukazovanie známok musia byť odlíšené
oblečením a na každom náradí môžu byť maximálne 2.

U/2/2017
Sekcia GpV SGF sa bude snažiť zabezpečiť kontrolného rozhodcu, ktorý bude
počas súťaže zaznamenávať zostavy a dávať kontrolnú známku, ktorá bude slúžiť
na kontrolu rozhodovania.
U/3/2017
Všetky nominácie rozhodcov ( klubových ) sú v právomoci klubu a rozhodca ostáva
v pozícii klubového rozhodcu počas celej súťaže. Ani na oblastných pretekoch, ani
na Slovenskom pohári nerobí SGF nomináciu rozhodcov podľa oblastí. Neutralita
rozhodovania sa zabezpečuje tým, že v jednom paneli na náradí nie sú spolu 2
rozhodcovia z rovnakého klubu ( ak to počet prítomných rozhodcov dovoľuje ).
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U/4/2017
Sekcie GpV na základe výsledkov prvého polroku schválila výkonnostné triedy
nasledovne:

-

-

GpV ženy

I.VT

II.VT

III.VT

najml. žiačky

44,50 a viac

44,45 - 43,00

42,95-40,00

ml. žiačky

47,50 a viac

47,45 – 45,00

44,95 – 43,00

St. žiačky

47,00 a viac

46,95 - 44,50

44,45-42,00

juniorky

47,00 a viac

46,90 – 45,00

44,90 - 43,00

seniorky

47,00 a viac

46,95 – 44,00

43,95-41,00

Sekcia navrhla, aby súťaž slniečok ostala len v právomoci klubov ( nebola
organizovaná ani na úrovni oblasti ). Tento návrh bude prediskutovaný na seminári
začiatkom roku 2018.
Členovia sekcie požiadali, aby prihlášky mohli byť zasielané v programe excel pre
ľahšie spracovanie.

Festival pohybových skladieb
- Uskutočnil sa v Trnave za vysokého počtu účastníkov.
- Členovia sekcie upozornili na termíny prázdnin pri určovaní termínu Festivalu
- Vyhlásenie výsledkov je veľmi dlhé, je potrebné ho skrátiť na minimum.

M SR Teamgym
- Veľa nezrovnalostí a veľmi zlá atmosféra počas pretekov. Chyby sa stali v príprave
na súťaž zo strany sekcie, hl. rozhodkyne aj organizátora.
- Sekcie musí prísne dohliadnuť na dodržanie všetkých predpisov, aby sme predišli
akýmkoľvek nedorozumeniam a pochybeniam v budúcnosti.
- Ako reakcia na tieto nedostatky bolo spracovanie nových pravidiel, ktoré bolo
plánované dlhšiu dobu a školenia rozhodcov a trénerov. Prvá časť sa uskutočnila 20.
mája, druhá bude v septembri.
M SR G4
- Uskutočnili sa v Svätom Petri
- Súťaž bola dobre organizačne pripravená
- Žiaľ stala sa chyba pri spracovaní výsledkov a tie boli zle vyhlásené. Chyba bola
dodatočne odstránená.
- Pripomienky boli k rozhodovaniu, treba klásť väčší dôraz na výber rozhodcov.
S nomináciou rozhodcov máme dlhodobo problém, pretože súťaž je počas týždňa
a všetci sú v práci.
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Je potrebné upresniť výšku hrazdy – min. a tiež preskok
Vládne všeobecný názor, že šplh u chlapcov treba nahradiť kruhmi.

U/5/2017
Sekcia GpV SGF ukladá M. Kotríkovej a V. Káčerovi spracovať návrh zostavy pre
chlapcov kat. B a C na kruhoch.
T: koniec júla
M SR AER na SŠ
- Súťaž sa konala v Trenčíne a bola dobre zorganizovaná
- Priebeh aj výsledky boli korektné
- Stále nám chýba väčšia zapojenosť stredných škôl, ale aj užšia spolupráca v tejto
oblasti so SAŠŠ.
4. Plán činnosti na druhý polrok 2017
- Žiadame všetkých organizátorov, aby poslali na Se SGF rozpis na súťaže
organizované v druhom polroku 2017 – termín: koniec júla 2017
- Nominácia delegáta a hl. rozhodkyne na Sl. Pohári v Prievidzi:
Hl. rozhodkyňa: Mária Kotríková
Delegát SGF: Vladimír Káčer
- Príprava školenia rozhodcov na G4 – október, november 2017.
Školenie navrhujeme usporiadať v Trenčianskom kraji ( Handlová alebo Trenčín )
a v Nitrianskom kraji. Je potrebné dohodnúť spoluprácu so SAŠŠ, prípadne MPC.
Pozvánka musí byť zaslaná na školy koncom augusta, aby si školenie mohli dať
riaditelia a učitelia do plánu.
Z: Kotríková Trenčiansky kraj
Káčer Nitriansky kraj
5. Medzinárodná činnosť 2017, 2018
- O prípravách na 3. World Gym for Life informovala M. Šišková
- Eurogym 2018 Liége – uskutočnilo sa 1. informačné stretnutie, ktorého sa zo SGF nikto
nezúčastnil. Bulletin N.1 bude publikovaný na web stránke
- Golde Age 2018 v Pesaro – prvého info stretnutia sa SGF zúčastní. Bulletin N.1 bude
uverejnený na stránke SGF
- Svetová gymnaestráda 2019, Dornbirn – uskutočnilo sa prvé informačné stretnutie,
ktorého sa zúčastnila M. Šišková. Všetky informácie budú uverejnené na stránke SGF.
6. Rôzne
- Nová web stránka SGF – je spustená, je potrebné ju naplniť informáciami a tiež
naučiť sa s ňou pracovať. Bola spustená tiež nová FB stránka SGF a okrem toho stále
funguje FB stránka GpV. Je potrebné, aby sme získali čo najviac sledovateľov
a snažili sa o propagáciu aktivít, ktoré na jednotlivých stránkach propagujeme.
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-

-

Sekcia vyjadrila názor, že je veľmi potrebné, aby sme sa aktívne zapájali do
medzinárodných kampaní vyhlásených EU, prípadne inými organizáciami a tak sa
zviditeľňovali.
Už teraz je potrebné začať pracovať na termínovej listine SGF na rok 2018. Kluby,
ktoré vedia termín svojich podujatí už teraz, môžu SGF priebežne informovať.
S novým školským rokom je potrebné venovať veľkú pozornosť školským súťažiam
a byť aktívny pri propagácii súťaží.

Zapísala: Monika Šišková
Predsedníčka sekcie GpV SGF
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