Zasadnutie sekcie GpV SGF
7.1.2019, Bratislava
Zápis

Zasadnutie sa riadilo nasledovným programom:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Plán činnosti na rok 2019
Príprava seminára GpV
Medzinárodná činnosť

16. Svetová gymnaestráda 2019, Dornbirn
Medzinárodné festivaly 2019
FIG kurz GpV v Srbsku

5. Rôzne
Vyhodnotenie klubov v roku 2019
Súťaž o 5 olympijských krúžkov
Súťaž s obsahom G4 na ZŠ pre kluby
Registrácia 2019
Parkoure
1. Otvorenie
- Zasadnutie otvorila predsedníčka sekcie Monika Šišková, popriala všetkým
úspešný rok 2019. Poďakovala členom sekcie za odvedenú prácu v roku 2018.
- V stručnom zhodnotení roku 2018 vyzdvihla, že v roku 2018 boli zorganizované
všetky naplánované akcie doma aj v zahraničí ( Eurogym a Golden Age). Okrem toho
boli významnou akciou oslavy 100. výročia založenia Československa v Bratislave.
Všetky spracovávané podklady na súťaže boli zverejňované podľa možností včas –
týka sa to najmä postupov na Slovenský pohár C. Tak isto vyhodnotenie klubov za rok
2018 bolo spracované včas.
- Predsedníčka ďalej informovala zmenách na Se SGF. Boli prijaté 2 nové
pracovníčky, Mária Andrejkovičová – MG a ŠA a Jana Kollárová – registrácia, ďalšie
zmeny: Šišková GpV a parkour. Pracovný pomer ukončila Rohlíčková. Ostatné ostáva
nezmenené.
2. Plán činnosti na rok 2019
Písomný dokument spracovala a predložila predsedníčka sekcie.
Súťaže kat. C
-

Kategorizácia – ostáva ( len posun o jeden rok).
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-

-

-

Obsah súťaží – návrhy na úpravy boli pre dievčatá – budú zapracované do obsahu
súťaží, chlapci ostávajú bez zmien.
Organizátori súťaží sú určení na všetkých súťažiach, nominácia delegátov a hl.
rozhodkýň je uvedená v prílohe.
Je potrebné urýchlene dodať rozpisy, aby sme ich mohli rozposlať klubom
a uverejniť na stránke SGF .
Pripravuje sa materiál s novými pravidlami na preplácanie činovníkov na
súťažiach – keď bude materiál schválený VV SGF, bude rozposlaný členom sekcie
a klubom SGF.
Novinkou v tomto roku bude registrácia gymnastov, trénerov a rozhodcov na
súťaže online + vkladanie hudby do systému v elektronickej podobe.
Nedostatočná je kvalita spracovávania výsledkových listín.
(najčastejšie chyby: staré logo SGF, pomocné výpočty, bez nadpisu, dátumu, nie je
upravené pre tlač, pretekári nie sú zoradení do poradia, nie sú zaznamenané VT,
chýbajú panely rozhodcov...).
Zodpovední za definitívnu podobu výsledkovej listiny sú delegát SGF, hl.
rozhodkyňa a riaditeľ súťaže.
Je veľmi potrebná propagácia súťaží – plagáty, info na FB, fotografie zo súťaže,
správy .

Teamgym
-

Kategorizácia – ostáva, len s posunom o jeden rok.
Sú pripravené drobné úpravy v obsahu súťaží .
SGF zabezpečuje 2 oficiálne súťaže – M SR a TeamGym v Závažnej Porube.
Výsledková listina – platí to isté ako pre súťaže kategórie C.
Sme v neustálom kontakte s Petrom Grygom, členom T UEG z ČR ohľadne
školenia pre trénerov Teamgym.

Pohybové skladby
-

FPS – termín, miesto a základné organizačné náležitosti sú určené, rozpis je
spracovaný a uverejnený na webe.
Anglická verzia rozpisu je takisto spracovaná a rozposlaná do zahraničia ( ČR,
BLR, RUS, SLO, SRB, HUN,..).
Novinkou bude online registrácia + vkladanie hudby v elektronickej podobe do
systému.
Tak isto bude online hodnotenie, ktoré bude zabezpečovať p. Molnár, rozhodkyne
budú mať tablety a známka bude odosielaná ihneď po docvičení.
Obdržali sme návrh od kolegyne z HUN – rozdeliť kat. dospelých 18-29, 30-49
Sekcia GpV SGF navrhuje upraviť vekové kategórie nasledovne:
Deti:
do 6 rokov
ml. žiaci: 7 – 10 rokov
st. žiaci: 11 – 15 rokov
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juniori: 16 – 19 rokov
dospelí A: 20 – 35 rokov
dospelí B: 36 – 49 rokov
zlatý vek: 50+
Nominácia rozhodcov:
Hl. rozhodkyňa: Emília Fialová
Rozhodkyne: Barbora Volochová, Nora Halmová, Mária Kotríková + 1.
Festival gymnastiky a tanca – je druhým podujatím na pohybové skladby, mal by
byť v Košiciach, termín bude doplnený.
Ponuku na spoluprácu sme dostali od Františky Nemcovej z Košíc, ponuka bola od
organizácie tanečného športu – žiaľ termín bol pre nás absolútne nevyhovujúci (
jar, tesne pred FPS).

Školské súťaže
G4 – Dubnica nad Váhom
- Rozpis je vydaný a na stránke
- Nominácia rozhodcov:
Hl. rozhodkyňa: Monika Šišková
Rozhodcovia:
Jozef Dučák, Jozef Mikula, Jakub Lech, Pajtáš
Mária Kotríková, Elena Cingelová, Edita Ertlová, Danka
Stoláriková
AER na SŠ Trenčín
-

Rozpis je uverejnený na stránke SGF.
Nominácia delegáta: Alexandra Ondrejková.

Súťaž o Pohár Mariany Némethovej – Krajčírovej
-

-

Ide o novú súťaž pre členov SGF s obsahom G4.
Pokyny k súťaži budú dokončené v krátkom čase a poslané na kluby ( návrh
dostali členovia sekcie GpV písomne).
K súťaži budú vytvorené diplomy .
Súťaž bude prebiehať v oblastiach – kluby pošlú prihlášky koordinátorovi súťaže–
koordinátor bude zodpovedný za organizáciu súťaže aj spracovanie výsledkových
listín a ich zaslanie na uverejnenie.
Víťaznej škole, klubu odovzdá pohár Mariana Némethová – Krajčírová ( návrh: na
M SR G4 v Dubnici n/V).

Súťaž o „5 olympijských kruhov“
-

Súťaž pokračuje bez zmeny – obsah je uverejnený na stránke SGF .
Výsledky za klub musia byť zoradené .
Je pripravená nová výsledková listina – len jedna kolónka – je to jednoduchšie.
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Vzdelávanie
-

Seminár trénerov a rozhodcov GpV – samostatný bod
8.3. Zákamenné – školenie pre učiteľov ZŠ
11.3. – Poprad – školenie pre rozh. G4
Jún, sept. Prievidza – školenie trénerov I. st.
V prípade ďalších požiadaviek – radi vyhovieme a školenie zorganizujeme

3. Seminár GpV 2019
- Miestom podujatia je Elfo klub Malinovo –miesto je zabezpečené ( prednáškové
mmiestnosti, telocvičňa, ubytovanie, stravovanie,..)
- 3 prednášatelia mimo SGF
Araki Tatsuo - JPN
Zdenek Ďuriš - kinezioterapeut
VŠMU – katedra tanečnej tvorby, meno prednášajúceho bude doplnené
Emília Fialová odporučila Miroslavu Kovářovú z katedry tanečnej tvorby VŠMU.
- Pozvánka bola poslaná na kluby, je uverejnená na web stránke – prihlášky začínajú
chodiť!
- Členovia sekcie sa môžu seminára zúčastniť bez poplatku, samozrejme sa očakáva
ich aktívna účasť ( teda pomoc). Ubytovanie si každý hradí sám.
- Je dôležité, aby účastníci prichádzali od piatku a zúčastnili sa otvorenia.
- Kluby dostali v roku 2018 veľa peňazí za registráciu športovcov do 23 rokov, tak
nikto nemôže povedať, že si účasť nemôže dovoliť.
- Účasť na seminári je podmienkou na predĺženie trénerskej licencie.
4. Medzinárodná činnosť
Svetová gymnaestráda– všetky kluby, ktoré sa na podujatie prihlásili, poslali
zoznamy, ktoré sú už vložené v systéme Gymnaplana.
- Treba ešte zaregistrovať vystúpenia skupín.
- Hotely sú objednané, pre Košice už je aj zmluva, pre Sokol bola nezrovnalosť
v počte postelí, zmluva bola vrátená a čakám na opravu.
- V najbližšom čase budú vystavené faktúry na kluby (50% účastníckej karty a 50%
za ubytovanie v hoteloch, 50% manipulačného poplatku).
- Spoločné oblečenie bolo objednané vo firme Atak v Prešove

-

Medzinárodné festivaly
Doposiaľ sme nedostali informácie o iných medzinárodných festivaloch. Ak na Se
SGF budú doručené pozvánky, rozpošleme informáciu na kluby.
Eurogym a Golden Age 2020
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-

Už na jar začína príprava na medzinárodné festivaly UEG organizované v roku
2020. Určite budú pripravené informačné stretnutia, v tejto chvíli ešte neprišli
pozvánky. Je potrebné, aby sme sa ich zúčastnili.
Join GFA activities v SRB

-

FIG organizuje v Novom Sade seminár pre krajiny strednej a východnej Európy
o aktivitách FIG v oblasti GpV. Kurz vedie Monika Šišková, za SGF sa ho
zúčastní Dagmar Strmenská.

5. Rôzne
Vyhodnotenie klubov 2019
-

Tabuľka s vyhodnotením klubov za rok 2018 bola spracovaná, rozposlaná na
kluby na kontrolu a rozdaná členom sekcie GpV SGF.
Spracovaný bol tiež prehľad o počte pretekárov v sekcii GpV – členovia sekcie
dostali písomne. Je potrebné, aby sme priebežne spracovávali súťaže počas roku –
kat. C, Teamgym, pohybové skladby. Tieto tabuľky tvoria podklady na tvorbu
rozpočtu.

Parkour
-

Uskutočnilo sa niekoľko rokovaní s Vladimírom Zlatošom, ktorý sa venuje
parkouru a má 2 úspešné kluby (Bratislava a Nitra) .
Parkour je vložený v systéme Membery, takže sa kluby aj členovia môžu
registrovať) .
Pripravuje sa nová web stránka – bude kvalitnejšia, vizuálne rovnaká
Po ukončení registrácie bude stretnutie so všetkými parkouristami, kde si
dohodneme ďalší postup.
Je pripravované vzdelávanie FIG – akadémia FIG.

Registrácia 2019
-

V registrácii na rok 2019 sa nič zásadné v systéme nemení – robí to nová kolegyňa
Jana Kollárová
Je potrebné, aby sa školy registrovali so všetkými náležitosťami ako kluby
Nová sekcia parkour
Je schválený nový registračný a prestupový poriadok – bol rozposlaný na kluby,
dôležitá je prihláška do klubu v súlade s GDPR
Vkladanie súpisiek do súťaží – hneď po súťaži sú vložené kluby, aby to kluby
mohli robiť priebežne a nie nárazovo na konci septembra
Klubové súťaže –ak sa súťaže zúčastní len jeden klub, táto súťaž sa nepočíta do 3
súťaží na ministerstvo
Rozpis aj výsledková listina musí byť podľa pravidiel SGF – aj s logom SGF.
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-

Ak sa kluby zúčastňujú súťaží v zahraničí – na uverejnenie je potrebný rozpis a
výsledková listina

Zapísala: 12.1.2019, Monika Šišková
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