Slovenská gymnastická federácia
Zápis č. 1
zo zasadnutia sekcie ŠA SGF, Bratislava 20.10.2017

Prítomní:
Oľga Kyselovičová (OK)
Karina Danielová (KD)
Michaela Muchová (MM)
Petra Tomková (PT)
Niki Szabóová (NS)

predsedníčka
členka
členka
členka
zástupca športovcov

Program:
1. Nominačné kritériá pre MS 2018
2. Testovanie úsekov mládeže, juniorov a dospelých
3. Hodnotenie úspešnosti klubov za rok 2017
4. Termínová listina 2018
5. Rôzne
1.Nominačné kritériá pre MS 2018:
Členky sekcie analyzovali výsledky z ostatných ME v ŠA. Na základe diskusie navrhli nasledovné
nominačné kritériá:
JUN (výsledná známka – body):
IW
18,1
IM
18,1
MP
17,6
TR
17,6
GR
17,4
AD
16,5

SEN (výsledná známka – body):
IW
19,2
IM
19,2
MP
19,5
TR
18,8
GR
18,6
AD
16,5
AS
16,5

Nominačné kritériá potvrdiť 2x:
- z toho 1x na medzinárodnej súťaži- napr. Slovak open, Czech open, svetový pohár,
nezahŕňa Pohár federácií
-2.x možno potvrdiť na PF
Prediskutované nové kritériá potvrdiť, čo najbližšie k termínu MS, najneskôr 6 týždňov pred ich
konaním.
OK spracuje navrhované kritériá a zašle na Se SGF.
2.Testovanie úsekov mládeže, juniorov a dospelých:
Výber do reprezentačných úsekov AG1, AG2, SEN.
Testovanie 25.11.2017 Nitra

KD zistí možnosti prenájmu telocvične na testovanie. KD, PT a OK pripravia návrhy.
OK spracuje návrhy a pripraví pozvánku na testovanie.
3. Hodnotenie úspešnosti klubov za rok 2017:
OK objasnila problematiku hodnotenia úspešnosti klubom ostatným členkám sekcie. MM spracuje
hodnotenie za jednotlivé kluby za rok 2017 na základe výsledkových listín.
4.Termínová listina 2018:
 22.-25.3.2018 8th Cantanhede International Open Competition 2018 (POR)
 23.-25.3.2018 FIG World Cup 2018 (POR)
 21.-22.42018 29th Suzuki World Cup 2018 Cat.B Tokyo (JPN)
 1.-6.6.2018 Majstrovstvá sveta v ŠA (POR)
 International age group competition (POR)
 Slovak Aerobic Open - termín 6.-8.4.2018...13.-15.4.2018 ????? miesto konania????. Členky
sekcie preveria možnosti organizovania MM SR do polovice novembra.
 Pohár federácií: 2. a 4.kolo SVK (Trnava, BA?)
 Slovenský pohár žiackych kategórií: 2 kolá (Nitra, Nové Zámky, Šurany?)
 Zasadnutie sekcie ŠA: 2.2.2018 (piatok)
 Seminár trénerov: predbežne 3.-4.2.2018 KD preverí možnosť organizovať seminár v Nitre do konca novembra potvrdiť termín, rezervovať telocvičňu, osloviť lektorov???)
 Reprezentačné sústredenie: 24.-25.2.2018 a 18.-20.5.2018
5.Rôzne
 Členky sekcie sa dohodli, že zaradia do systému súťaží ďalšiu súťaž pre žiacke kategórie –
„Slovenský pohár žiackych kategórií ktorý bude mať 2 kolá- z toho jedno v prvom polroku a 2.
v druhom polroku. Požiadať kluby o možnosť ich organizácie (predbežne Nitra, Nové Zámky,
Šurany).
OK - Informovať kluby o vzniku novej súťaže Slovenský pohár žiackych kategórií.









Seminár trénerov: osloviť Natáliu Solárovú, aby na seminári trénerov urobila ukážkovú
hodinu aerobik step, nakoľko ako zástupkyňa SVK absolvovala UEG seminár v roku 2016
s touto problematikou.
Na seminár trénerov účasť aspoň troch trénerov z jedného klubu.
Spoločné súpravy aj pre ďalšie reprezentačné úseky (vrátane Úseku mládeže), prípadne
dokúpiť ruksaky.
Rodinný príslušník je definovaný ako rodič, brat, sestra, bratranec, sesternica, teta, ujo
a človek, ktorý žije so súťažiacim v jednej domácnosti.
Na Poháre federácií nenosiť reprezentačné oblečenie.
Do budúcna prebrať nominačné kritériá na Majstrovstvá SR.
Členky diskutovali k problematike nového technického pravidla FIG a UEG: „Rozhodca, ktorý
je v rodinnom vzťahu s pretekárom, nesmie rozhodovať kategóriu, v ktorej rodinný príslušník
súťaží.“. Dohodli sa na nasledovnom:
a) Na medzinárodných pretekoch ako MM SR je potrebné toto pravidlo dodržať
bezpodmienečne.

b) PF - ak takáto situácia vznikne, nahradiť rozhodcu na túto kategóriu – jednotlivci, resp.
doplniť známku takéhoto rozhodcu ako priemernú známku, ktorá je vypočítaná zo
známky ďalších rozhodcov v tejto kategórii.
V Bratislave, 20.10.2017
Zapísala: Szabóová
Overila: Kyselovičová
Oľga Kyselovičová
Predsedníčka sekcie ŠA

