Zápis č. 4/2018
Zo zasadnutia VV MG SGF 30.11.2018 v Liptovskom Mikuláši.
Prítomné: S. Rohlíčková, I. Korinková, D. Selecká, I. Motolíková, T. Motolíková, L. Vašková
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sekcia a jej činnosť od 1.1.2019
Reprezentácia – súťaže a sústredenia
Kalendár súťaží
SPMG – zmeny na rok 2019
Rozhodcovské skúšky - zhodnotenie
Čerpanie 2018 , rozpočet 2019
Rôzne

Rekapitulácia minulého zasadnutia, úlohy splnené. Trvajú:
U: Výkonnostné triedy

Z: D.Selecká, I.Korinková

1. Sekcia a jej činnosť od 1.1.2019
Vzhľadom k skutočnosti, že doterajšia vedúca sekcie a zároveň administratívna pracovníčka
pre sekciu MG odmietla ponuku prezidenta pracovať od 1.1.2019 na plný úväzok, bude nahradená
novou pracovníčkou, ktorá bude mať okrem MG aj Športový aerobik.
Zároveň sa k 31.12.2018 p.Rohlíčková vzdáva funkcie vedúcej sekcie MG. Členky sekcie sa
zhodli na navrhnutí danej funkcie trénerke a rozhodkyni z KMG Es-Art Bratislava Martine Šagovej.
A vyzvať na stretnutí zástupcov klubov MG SGF na navrhovaní kandidátov na post vedúceho sekcie
MG do termínu 1.2.2019.
Do Valného zhromaždenia, kedy by mal byť zvolený nový vedúci sekcie MG, týmto
splnomocňujeme sl.Martinu Šagovú zastupovaním/vedením sekcie MG na zasadnutiach VV SGF
a riadením sekcie.

2. Reprezentácia – súťaže a sústredenia
Úloha – opraviť na webovej stránke zoznam Reprezentačné úseky – vyškrtnúť Karolínu Raškovú.
Z:Rohlíčková
Aj na základe podnetu/žiadosti z KMG Tanja Martin o zaradenie pretekárky Laury Fučelovej (2008) do
výberu nádejí sa členky sekcie rozhodli zorganizovať začiatkom roka 2019 sústredenie, kde sa prizvú
aj ďalšie gymnastky 2006-2009.
Vyzvať p.Kilianovú, aby si pre pretekárku Xéniu Kilianovú vybrala, na ktoré Grand Prix súťaže ju zväz
má prihlásiť. Xénia je najlepšia slovenská seniorky a GP sú finančne pre zväz najvýhodnejšie, nakoľko
hradíme len cestu a poistenie. Po vyjadrení sa rozhodne o nominácii druhej seniorky K.Semanovej.
Pri GP sledovať súťaže, na ktoré by mohla vycestovať juniorská spoločná skladba. Momentálne sa
juniorská spoločná skladba pripravuje pod vedením Tatiany Motolíkovej v počte 7 (Nina Dzurošková,
Ingrid Valková, Saskia Kissová, Michaela Žatková, Barbora Hajdučíková, Paulína Cvečková a Hana
Polónyová)

Návrh p. Motolíkovej:
-

-

Prizvať k dennému tréningovému zrazu počas vianočných sviatkov 2.-5.1.2019 gymnastky
roč. 2005-2004 z ŠK ŠOG Nitra – Zsebiová, Vilčeková, Šillerová pri tvorbe druhej skladby s 5
obručami.
Prípravu ponechať do 30.3. 2019 podľa výkonnosti rozhodnúť o možnej účasti na ME.
Za predpokladu – zabezpečenia tréningov v hale Mladosť, v Liptov Aréne v LM
Po schválení plánu prípravy I.-III.2019 - zabezpečiť krytie finančných nákladov prípravy hala.......

Majstrovstvá Európy – 16.-19.5.2019 – Azerbajdžan(Baku), predbežná nominácia:
jednotlivkyne seniorky: Xénia Kilianová, Kristína Semanová
spoločné skladby juniorky: doposiaľ nerozhodnuté
NOVÉ: Majstrovstvá sveta – 18.-21.7.2019 – ešte neurčené miesto, predbežná nominácia:
Jednotlivkyne juniorky: Petra Horváthová.
Ďalej až podľa propozícií, ktoré nie sú ešte k dispozícii.
Majstrovstvá Slovenska junioriek – podľa účasti SVK juniorskej spoločnej skladby na ME.
Úloha – určiť pred MS kvalifikačnú súťaž.
Úloha – prihlásiť predbežne na súťaž do Atén jun. spoločnú skladbu.

Z:S.Rohlíčková

3. Kalendár súťaží
27.-28.4
10.-11.5
25.5.
15.-16.6
19.10.
3.11.

1.kolo SPMG
KMG Laser Delta Bardejov
2.kolo SPMG
ŠK Juventa Bratislava
MSR nádejí a dorasteniek
TJ Sokol Bratislava I. Vinohrady
Kvalifikácia Východ/Západ ZP – vyzvať kluby:
Z – TJ Rapid, Argo Prievidza, V- Košice, Prešov,
MSR ZP – RGC Kadet
MSR spoločné s.,2,3,
ŠK ŠOG Nitra

MSR junioriek a senioriek predbežne s MČR na jeseň vzhľadom na zaradenie do prípravy
reprezentačnej spoločnej sklady. Termín 28.-29.9.2019.
Dunajský pohár – nemá organizátora.
4. SPMG – zmeny na rok 2019 a Klasifikačný poriadok
Náplň zostáv B programu ostáva nezmenená z roku 2018.
Návrh dať povinné švihadlo mladším dorastenkám neprešiel.
Návrh oddeliť A,B v nádejách neprešiel.
Vyslovený bol návrh na zmenu „R“ v zostave bez náčinia – iba akrobatické prvky.
Úloha: diskusia a hlasovanie na zasadnutí zástupcov klubov 1.12.2018.
Náplň zostáv Spoločných skladieb dvojíc a trojíc:
Voľný návrh, môže byť upravený na ďalšom zasadnutí:
 Seniorky – podľa FIG






Juniorky - 5 stúh, alebo 5 lôpt, alebo 5 obručí
Staršie nádeje – 5 lôpt
Mladšie nádeje – 5 obručí
Prípravky 8 a 9 ročné – zostava bez náčinia

Náplň zostáv Základného programu:
Návrh umožniť jednu voľnú zostavu.
Úloha: diskusia a hlasovanie na zasadnutí zástupcov klubov 1.12.2018.

5. Rozhodcovské skúšky
26.-27.októbra 2018 v Prešove zorganizovali Lucia Vašková a Ildikó Korinková v spolupráci so Silviou
Rohlíčkovou skúšky pre rozhodkyne. Z 10 zúčastnených uchádzačiek získalo certifikát R 6. Úspešným
absolventkám bude zaslaný certifikát. Úspešné nové rozhodkyne sú zapísané v zozname aktívnych R
na www.sgf.sk.

6.

Vyúčtovanie 2018 a rozpočet 2019

P.Rohlíčková informovala o zvyšnom finančnom stave sekcie MG. Predpokladá vyúčtovanie do nuly.
Informovala tiež o získaní koberca a realizácii jeho dovozu až v budúcom roku. Úhrada prepravy
v rozpočte 2019.
Úloha: po zúčtovaní roku 2018, zaslať členkám informáciu.
Úloha: do 20.12.2018 pripraviť návrh rozpočtu 2019 a ako prezidentovi, tak aj sekcii zaslať.

9. Rôzne
Svetlana Polónyová – konflikt záujmov pri prestupe. P.Rohlíčková predložila na zasadnutí VV SGF,
ktorý sa vyjadril, že treba aby si najprv doriešili nedoplatky v materskom klube. Prestup následne
možný v januári 2019.
Sára Hrabinská – Gymnázium Hubenného má problém s bývalou členkou SZMG (TJ Sokol Bratislava),
ktorá 3.rok žiada o individuálny študijný plán. Menovaná však už nie je členkou žiadneho slovenského
klubu a ani členkou SGF. Nikdy nebola reprezentantkou. Nevidíme preto dôvod povoliť individuálny
študijný plán za účelom trénovania modernej gymnastiky v zahraničí.
Úloha: Zaslať informáciu na Gymnázium Hubenného.

Z:Rohlíčková

Prestupy – p.Rohlíčková informovala o ďalších prestupoch. Od januára 2019 sa budú prestupy riešiť
výlučne online žiadosťou v registračnom systéme.
V Liptovskom Mikuláši 30.11.2018

Zapísala:

S.Rohlíčková

Overila:

T.Motolíková

