Slovenská gymnastická federácia
Zasadnutie sekcie GpV SGF, 19.1.2018 Prievidza
Zápis
Predsedníčka sekcie GpV SGF Monika Šišková privítala členov sekcie na prvom zasadnutí v roku 2018
a popriala všetkým veľa úspechov.
V mene klubu GK Elán Prievidza prítomných privítala členka klubu Edita Ertlová.
Program
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Plán činnosti na rok 2018
Príprava seminára GpV
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 2018 a 2019

5. Rôzne
Súťaž o 5 olympijských krúžkov
web stránka SGF, facebook SGF a GpV
registrácia 2018
SGF a parkoure
K bodu č. 1
M. Šišková informovala o aktivitách, ktoré sa uskutočnili od posledného zasadnutia sekcie
v Liptovskom Mikuláši 24.11.2017
- M SR „C“, 25.11.2017
preteky prebehli v poriadku. Malé nezrovnalosti boli so svojvoľným presunom
náradia trénermi počas súťaže. Domáci klub ŠG Liptovský Mikuláš vytvoril pretekárkam
a trénerom kvalitné podmienky na súťaž.
Predsedníčka klubu v L.Mikuláši Andrea Žideková požiadala, aby sekcie GpV pre súťažiace
zakúpila aj poháre a nie len medaily a diplomy.
U/1/2018
Sekcia GpV SGF súhlasí, aby sekcia GpV zabezpečovala na M SR „C“ pre súťažiace na
prvých troch miestach aj poháre.
-

Školenie rozhodcov súťaže Gymnastický štvorboj na základných školách
Uskutočnili sa dve školenia v spolupráci so Slovenskou asociáciou športu na školách:
8.12. v Púchove za účasti 28 pedagógov a 15.12. v Svätom Petri za účasti 24 pedagógov.
Školenia boli veľmi poučné a na základe pripomienok pripravujeme nové pravidlá a úpravy
obsahu súťaže.

Zo školenia vzišla požiadavky natočiť pre všetky kategórie videá so správnym predvedením
zostáv na všetkých náradiach.
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 2018
-

Doškolenie rozhodcov Teamgym – 9.12.2017 v Bratislave. Doškolili sa 4 rozhodcovia.
Boli dokončené pravidlá pre túto súťaž, po korektúre budú uverejnené na stránke SGF.

-

Školenie rozhodkýň I. stupňa ŠG, 12.-14.1.2018 v Bratislave. Kluby, ktoré nemali
kvalifikovaných rozhodcov si doplnili rozhodkyne na tento OH cyklus, takže súťaže by mali byť
zabezpečené.

-

Členka sekcie GpV SGF Mária Kotríková bola na návrh SGF ocenená cenou Fair Play SOV.

K bodu č.2
Plán činnosti SGF – materiál „Sekcia GpV informuje“, kde sú všetky informácie pre členov SGF o našej
činnosti v roku 2018 tvorí prílohu zápisu.
Festival pohybových skladieb: je potrebné upraviť rozhodovanie tak, aby celé hodnotenie mohlo
prebiehať elektronicky cez tablet. SGF nominuje rozhodcov, ktorí budú nezávislí a budú mať
skúsenosti z oblasti pohybových skladieb prípadne tanca.
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

K bodu č. 3
Príprava seminára GpV
Organizačné zabezpečenie seminára je v spolupráci s domácim klubom Elán Prievidza pod kontrolou,
prihlásených je viac ako 60 účastníkov.
K bodu č.4
Medzinárodná činnosť - akcie sekcie v roku 2018 a 2019.
Prípravy na všetky akcie prebiehajú v spolupráci s klubmi.
K bodu č. 5
- Predsedníčka sekcie GpV SGF predstavila koncept novej súťaže pre členov SGF „O 5
olympijských krúžkov.“ Na návrhu diplomu a nálepiek sa ešte pracuje. Propozície súťaže
tvoria prílohu zápisu.
- Potrebu aktívneho prístupu k zverejňovaným informáciám na stránke SGF, ale najmä na
facebooku SGF a GpV vysvetlila M. Šišková. Počet sledovateľov je dôležitým kritériom na
zisťovanie popularity športových zväzov nielen na Slovensku, ale aj medzinárodne. Od
ukazovateľa popularity je závislý rozpočet SGF.

-

-

Práve prebieha registrácia členov SGF. Termín je do 31.1.2018. Podľa zákona opäť dostanú
kluby za svojich členov dotáciu podľa počtu registrovaných, ktorí splnili podmienku 3 súťaží
a sú do 23 rokov.
M. Šišková stručne informovala o situácii so začlenením Parkouru do SGF. V nedeľu bude na
seminári diskusia k danej téme.

Zapísala: Monika Šišková
V Prievidzi 19.1.2018

