Zasadnutie sekcie GpV SGF, 10.9.2018 Trnava
Zápis
Účasť: Šišková, Kotríková, Káčer, Ondrejková, Žideková, Ertlová, Cingelová, Marušiaková
Ospravedlnená: Fialová
Predsedníčka sekcie GpV SGF Monika Šišková privítala členov sekcie a otvorila zasadnutie.
Program
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie prvého polroku 2018
Súťaže, vzdelávanie, Teamgym
Eurogym Liége / BEL
3. Plán činnosti na druhý polrok 2018
4. Medzinárodná činnosť
5.Golden Age Gym Festival, Pesaro / ITA
16. Svetová gymnaestráda 2019, Dornbirn / ITA
5. Rôzne
Propagácia činnosti
Termínová listina 2019
Seminár 2019
Festival pohybových skladieb 2019
Súťaže C
Teamgym
G4 na ZŠ a AER na SŠ

K bodu č. 2
- M. Šišková skonštatovala, že všetky plánované akcie v prvom polroku sa uskutočnili, boli
dobre zorganizované
- V Nitre sa uskutočnil seminár pre učiteľov ZŠ „Vyučovanie gymnastiky na ZŠ bezpečne
a atraktívne“. Seminár mal veľký úspech, veľkú publicitu v tlači a ostatných médiách. Mesto
Nitra zakúpilo pre všetky ZŠ v meste sadu náradia JIPAST na vyučovanie gymnastiky.
- M. Šišková upozornila na skutočnosť, že všetci pretekári musia splniť 3 účasti na súťažiach.
Termín sa počíta od 30.9.2017 do 31.7.2018.
- aby sme odbremenili súťaž O 5 olympijských kruhov, musíme vymyslieť ešte nejakú ponuku
pre kluby, aby si mohli plniť 3 súťaže. Návrh je, aby obsah súťaže tvoril obsah G4, je potrebné
vymyslieť názov, súťaž bude organizovaná v oblastiach korešpondenčne, treba určiť termíny.
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Pre Teamgym je potrebné, aby SGF ponúklo min. 2 súťaže – M SR a súťaž v Závažnej Porube,
treťou možnosťou bude Festival pohybových skladieb alebo Festival v Košiciach
Eurogym – A. Ondrejková zhodnotila účasť výpravy SGF na Eurogyme v Liége. Obidve skupiny
KGŠ Slávia Trnava aj Donaldgym Ludanice boli spokojné, aj keď v organizácii bolo veľmi veľa
nedostatkov. Správa vedúce výpravy tvorí prílohu zápisu.

K bodu č.3
- Plán činnosti na druhý polrok 2018
Nominácia delegátov a hl. rozhodcov na súťaže kategórie C:
O2 BA a západ – hl. rozhodkyňa Elea Cingelová
O2 stred – hl. rozhodkyňa Jarmila Gazdíková
O2 sever a východ – hl. rozhodkyňa Denisa Macková
Sl. pohár C – hl. rozhodkyňa Andrea Štechová, delegát Andrea Žideková
M SR C – Hl. rozhodkyňa Mária Kotríková, delegát Vladimír Káčer
TG Závažná Poruba – hl. rozhodkyňa – Zuzana Marušiaková
Festival gymnastiky a tanca Košice – delegát – Vladimír Káčer
- Je potrebné čo najkôr pripraviť rozpisy na všetky súťaže a uverejniť na stránke SGF.
- M. Šišková oslovila Michala Šotolu z ČGF na elektronické spracovanie výsledkov na Sl. pohár
v PP a M SR v PD. Žiaľ pre veľkú pracovnú vyťaženosť túto ponuku odmietol.
K bodu č. 4
Príprava medzinárodných podujatí
- Organizačné zabezpečenie účasti na Golden Age Gym Festivale v Pesaro je pod kontrolou,
všetky prihlášky aj platby sú pod kontrolou podľa požiadaviek organizátora.
Prihlásené sú 3 skupiny: Diamant Košice, Sokolská únia Slovenska a Gymnasion Nitra.
- Organizačné zabezpečenie účasti na Svetovej gymnaestráde prebieha tiež podľa plánu.
Koncom septembra sa uskutoční 2. informačné stretnutie pre národné federácie a následne
budú všetci záujemci na účasť pozvaní na stretnutie SGF, kde sa dozvedia všetky najnovšie
informácie.
K bodu č.5
- Propagácia činnosti – snaha neustále skvalitňovať propagáciu našej činnosti zostáva aktuálna.
Je potrebná spolupráca s klubmi – včasné zasielanie výsledkových listín po súťaži, zasielanie
fotografií zo súťaží SGF aj klubových akcií, využívanie nielen FB SGF a GpV ale aj klubové FB
stránky.
- Termínová listina 2019 – čím skôr je potrebné začať pracovať na kalendári 2019.
- M. Šišková informovala o pozvaní člena komisie Gymnastiky pre všetkých FIG Arakiho Tatsua
z Japonska na seminár GpV v roku 2019. Araki pozvanie prijal a bude prednášať pre
slovenských trénerov. Seminár bude v elfo klube v Malinove, miesto na prednášky,
ubytovanie aj ostatné priestory sú už zabezpečené.
- Festival pohybových skladieb – Emília Fialová vypracovala kritériá hodnotenia, ktoré budú
predložené pánovi Molnárovi, ktorý bude spracovávať elektronické hodnotenie a výpočet
známok a poradia na Festivale. Pán Molnár bude tiež zabezpečovať registračný systém na
Festival aj obsluhu tabletov a hodnotenie rozhodcami.
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Súťaže kategórie C – počas roku zozbierame návrhy na zmeny v obsahu súťaže a na nový rok
2019 pripravíme úpravy.
U/4/2018
Sekcia GpV SGF ukladá členom sekcie zozbierať návrhy od trénerov na úpravy
Obsahu súťaží v kategórii C, prediskutovať ich a upraviť program na rok 2019.
- Teamgym – prejednať podmienky organizácie súťaže v Závažnej Porube – zodpovedná M.
Šišková
- G4 na ZŠ a AER na SŠ – v spolupráci so SAŠŠ určiť termín M SR a spolupracovať na nominácii
rozhodcov a technického zabezpečenia súťaže.
Zapísala: Monika Šišková
V Bratislave 9.9.2018

Výpis uznesení 2018:
U/1/2018
Sekcia GpV SGF súhlasí, aby sekcia GpV zabezpečovala na M SR „C“ pre súťažiace na
prvých troch miestach aj poháre.
U/2/2018
Sekcia GpV SGF spracuje nové pravidlá súťaže gymnastický štvorboj na ZŠ
a k obsahu súťaže aj videá so vzorovými zostavami na jednotlivých náradiach.
T: do konca januára 2019
U/3/2018
Sekcia GpV SGF poveruje Emíliu Fialovú na spracovanie hodnotiacich kritérií na
Festival pohybových skladieb a Moniku Šiškovú na skontaktovanie sa s pánom,
ktorý bude výsledky spracovávať elektronicky.
T: čo najskôr
Splnené
U/4/2018
Sekcia GpV SGF ukladá členom sekcie zozbierať návrhy od trénerov na úpravy
Obsahu súťaží v kategórii C, prediskutovať ich a upraviť program na rok 2019.
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