Zápis č. 2
zo zasadnutia sekcie ŠA SGF, Prešov 9.6.2018
Prítomní:
Oľga Kyselovičová (OK)
Michaela Muchová (MM)
Petra Tomková (PT)
Niki Szabóová (NS)

predsedníčka
členka
členka
zástupca športovcov

Ospravedlnení:
Karina Danielová (KD)

členka – materská dovolenka

Program:
1. Hodnotenie súťaží v 1. polroku 2018
2. Hodnotenie MS v ŠA 2018
3. Príprava súťaží v 2. polroku 2018
4. Slovak Aerobic Open 2019
5. Rôzne
OK privítala členky sekcie na druhom zasadnutí v roku 2018, ktoré sa koná počas 2. kola PF.
Zároveň ospravedlnila KD z neprítomnosti pre plnenie si materských povinností
a poďakovala PT za vytvorenie dobrých podmienok pre zasadnutie sekcie ako aj súťaž.
1. Hodnotenie súťaží v 1. polroku 2018
- OK poďakovala klubom, ktoré organizovali súťaže v 1. polroku (1. kolo SP – KŠA Nitra,
2. kolo PF – Slávia PU Prešov). Organizácia a priebeh súťaží bol zatiaľ v poriadku.
- OK poukázala na niektoré problémy s rozhodovaním, najmä v súťaži SP, kde bolo
viacero rozhodkýň, ktoré rozhodovali po prvýkrát. Je preto nevyhnutné, aby rozhodkyne
získavali svoje zručnosti priebežne, počas celého roka a „trénovali“ svoje rozhodovanie
zostáv napr. počas tréningov vo svojich kluboch. Predsedníčka sekcia vyslovila tiež
nespokojnosť, že na súťažiach PF (1. a 2. kolo) nepretekajú niektoré pretekárky
reprezentačných výberov (najmä seniorky). Z hľadiska kontroly výkonnosti je žiadúce,
aby všetky zaradené pretekárky absolvovali všetky súťaže v rámci PF.
2. Hodnotenie MS v ŠA 2018
Organizácia, priebeh a celé zabezpečenie MS v Guimaraes (POR) bolo na veľmi dobrej
úrovni. Výpravu SR tvorili:
- Vedúci výpravy: Ján Novák
- Pretekárky: Anita Lamošová a Marcela Brestovská
- Rozhodca: Oľga Kyselovičová
- Tréner: Niki Szabóová
OK poďakovala NS za odvedenú prácu na MS – po prvýkrát vo funkcii trénerky, ktorej sa
zhostila veľmi dobre. Z pohľadu rozhodcu boli MS veľmi náročné. Mrzí nás, že sa Anita
neumiestnila vyššie, pretože výkonnosť na to určite mala.
Hodnotenie trénerky je súčasťou zápisu (príloha).

3. Príprava súťaží v 2. polroku 2018
SP - 2.kolo: 22.9.2018 Šurany. Za rozpis je zodpovedná MM – poslať do 20.6. OK
PF - 3.kolo: 13.-14.10 Praha. Zatiaľ rozpis nie je.
Svetový pohár + OPEN CUP: 23.-27.10.2018 Bulharsko, Plovdiv- prihláška do 27.6.2018.
Predpoklad, že členkám RÚ bude 50% nákladov hradiť SGF.
PF - 4.kolo a Akademické majstrovstvá SR: zmena termínu - 10.-11.11.2018 Bratislava. Za
rozpis je zodpovedná OK – poslať najneskôr do 30.9. na kluby a príslučné fakulty.
4. Slovak Aerobik Open 2019
OK informovala, že momentálne nie je organizátor pre 20. ročník Slovak Aerobik Open 2019.
OK požiadala NS o možnosť organizovania súťaže v Nitre pod garanciou KŠA. Predbežne
boli zo strany SGF dohodnuté podmienky možného prenájmu Mestskej ŠH. V prípade, že
klub neprejaví záujem, sekcia bude musieť osloviť aj ostatné kluby a hľadať riešenie čo
najskôr.
4. Rôzne
- Výkonnostné triedy (VT): OK predložila návrh VT v ŠA. Informovala, že na základe
uznesenia VV SGF je nevyhnutné vypracovať VT, ktoré by mali byť v súlade aj
s ostatnými sekciami. Členky sekcie po diskusii vypracovali návrh VT pre ŠA. Návrh
po schválení VV SGF bude záväzným dokumentom pre nomináciu na súťaže doma
a v zahraničí. Návrh je súčasťou zápisu (príloha).
- Reprezentačné úseky: OK predložila návrh na vyradenie pretekárky L. Horváthovej
z reprezentačného úseku senioriek z dôvodu slabej tréningovej dochádzky, neúčasti na
pretekoch 1. a 2. kola PF a zo zdravotných dôvodov. OK ako zodpovedná trénerka za
úsek senioriek nemá tiež žiadne informácie o Vanesse Lisziovej (problémy s chrbtom
na ostatnom sústredení, neúčasť na 1. a 2. kole PF).
- Festival neolympijských športov 17.11.2018 v Trenčíne - návrh účasti: AG1
IW/GR a MP SEN (KŠA Nitra), TRIO AG1 (Slávia PU Prešov), , AG1 AD (Inter
Bratislava). Osloviť jednotlivé kluby a dohodnúť účasť na podujatí - OK
- Testovanie do reprezentačných úsekov - 1.12. 2018. (24.11.). Miesto bude upresnené
dodatočne.
- Sústredenia reprezentačných úsekov: AG1 8.- 9.9.2018 (Nitra), JUN + SEN 31.8. –
1.9. 2018 (Bratislava)
- Súťaž o 5 olympijských krúžkov. Informácia na kluby bola poslaná. Minimálne 3
kolá musia byť ukončené do konca júna,
- Tréningový kemp UEG – Latina. Zúčastní sa 12 dievčat, z toho 8 úsek mládeže
(50% nákladov hradí SGF) a 3 trénerky. Zodpovedná trénerka je PT – SGF hradí
100% nákladov. Trénerský kurz UEG – 1 trénerka (náklady SGF).
- Ďalší kemp organizuje Maďarská GF v Budapešti. Informácia poslaná na kluby.
Zapísala: N. Szabóová
Overila a spracovala: O. Kyselovičová

