Zápis č. 2
zo zasadnutia sekcie ŠA SGF, Bratislava 23.2.2018

Prítomní:
Oľga Kyselovičová (OK)
Michaela Muchová (MM)
Niki Szabóová (NS)

predsedníčka
členka
zástupca športovcov

Ospravedlnení:
Karina Danielová (KD)
Petra Tomková (PT)

členka – materská dovolenka
členka – materská dovolenka

Program:
1. Seminár ŠA
2. Príprava súťaží v 1. polroku 2018
3. Rôzne
OK privítala členky sekcie na prvom zasadnutí v roku 2018, ktoré sa koná tesne pred
seminárom trénerov, rozhodcov a pretekárov ŠA. Zároveň ospravedlnila KD a PT
z neprítomnosti pre plnenie si materských povinností.
1. SEMINÁR ŠA
OK poďakovala NS a KŠA Nitra za prípravu a organizačné zabezpečene seminára. Lektormi
sú: Daniel Bali (HUN), Petra Pahorecká a Tereza Picková (obe CZE), Lukáš Masár (SVK)
a za sekciu Oľga Kyselovičová. Teší nás veľký záujem o podujatie. Očakávame 78 zástupcov
siedmych klubov ŠA na Slovensku a 3 klubov z ČR.
Členky sekcie sa ďalej podrobne zaoberali obsahom seminára a detailne prediskutovali
priebeh celého podujatia.
2. PRÍPRAVA SÚŤAŽÍ V 1. POLROKU 2018
2.1. Slovak Aerobic Open
19. ročník MM SR v ŠA sa bude konať v Nových Zámkoch 13.-15.4. Organizátor – Fitnesaerobik Fanatik klub Bánov. Anglická verzia rozpisu je na web stránke FIG.

Vzhľadom na problémy, ktoré boli v minulom roku vo vzťahu k FIG a licenciám pretekárov,
rozhodnutie je organizovať súťaž v kategóriách ND a AG1 len ako „Open“ bez nutnosti FIG
licencie. Súťaž v kategóriách AG2 a SEN sa uskutoční ako súťaž FIG a nutné sú teda licencie
FIG.
OK a MM sú zodpovedné za vypracovanie slovenskej verzie rozpisu a jeho zaslanie na Se
SGF do 27.2.2018 – následne distribúcia na kluby. Termín zaslania nominačnej prihlášky je
16.3.2018.
2.2 Pohár Federácií:
1. kolo Liberec 21.-22.4.2018. OK bude kontaktovať Sport aerobic Liberec kvôli distribúcii
rozpisu a pozvánky.
2.kolo Prešov 9.-10.6.2018. PT je zodpovedná za rozpisu a prihlášku OK – dodať OK
najneskôr do 26.4.2018
 OK tiež informovala o predbežných termínoch ďalších kôl PF (3.kolo –zatiaľ bez
presného termínu, miesto – Praha a 4.kolo - 24.-25.11.2018, miesto – Bratislava).

2.3 Slovenský pohár
„Nultý“ ročník a 1. kolo SP pre kategórie NG,ND a AG1 sa uskutoční 12.5. v Nitre. NS je
zodpovedná za rozpis a prihlášku – dodať OK najneskôr do 28.3.2018 tak, aby mohol byť
rozpis následne distribuovaný na kluby.
Členky sekcie diskutovali o možnosti organizácie aj 2. kola a dohodli sa, že sa bude konať
v Šuranoch 23.-24.9.2018. MM je zodpovedná za dodanie rozpisu a prihlášky OK najneskôr
do 10.8. 2018.
2.4 Klubové súťaže
Klubová súťaž 8.4.2018 - organizuje KGŠ Trnava – zodpovedná Miriam Bednáriková
(Vargová).
2.5 Medzinárodné súťaže
 Czech Open (Zlín, ČR) – 9.-11.3.2018 na náklady klubu, SGF – štartovné členkám
RD, rozhodca SVK – ubytovanie a cestovné
International Open Competition (Cantanhede POR) - 22.-25.3.2018: členky RD a
tréner – ubytovanie – náklady SGF, letenky a ďalšie - náklady kluby.
Pri pôvodnom zasielaní prihlášok bola celá akcia plánovaná ako akcia na náklady
klubov. Po informácii zo Se SGF o ešte nedočerpanom rozpočte 2017 (k 1.12.)
predsedníčka sekcie po konzultácii s generálnou sekretárkou SGF rozhodla
o dodatočnom preplatení ubytovania členkám RD a trénerovi SVK.

 Svetový pohár (Cantanhede POR) - 22.-25.3.2018: Lamošová – náklady SGF,
rozhodkyňa Kyselovičová – náklady SGF

2.6 Majstrovstvá sveta
 Guimares (POR) 1.-3.6. predbežne prihlásené 2 seniorky, 1 tréner, 1 rozhodca, 1
vedúci delegácie. Súťaž AG1 a AG2 nie je organizovaná ako Majstrovstvá sveta –
SGF nebude vysielať delegáciu, nakoľko výsledky z tejto súťaže MŠVVaŠ neberie do
úvahy pri výpočte rozpočtu.

3. RÔZNE
OK informovala, že VV SGF dňa 24.1. schválil zloženie reprezentačných úsekov nasledovne:
AG1 / staršie žiačky (12 – 14 rokov):
1. Solárová Tajana, 2005 (KŠA Nitra)
2. Molnárová Diana, 2005 (Slávia PU Prešov)
3. Adámeková Hana, 2005 (KŠA Nitra)
4. Farkašová Ela, 2005 (KŠA Nitra)
5. Veľká Viktória, 2006 (KŠA Nitra)
6. Sivá Simona, 2006 (Inter Bratislava)
7. Štupáková Laura (Slávia PU Prešov)
AG2 / juniorky (15 - 17 rokov):
1. Kanožayová Lucia, 2002 (Inter Bratislava)
2. Ábelová Nina, 2003 (KŠA Nitra)
Seniorky do 23 rokov (18+):
1. Sýkorová Frederika, 1998 (KŠA Nitra)
2. Brestovská Marcela, 1997 (VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava)
3. Lisziová Vanessa, 1997 (KŠA Nitra)
4. Horváthová Laura, 1995 (VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava)
Seniorky nad 23 rokov:
1. Lamošová Anita, 1993 (VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava)
Zodpovedné trénerky:AG1: Danielová Karina, Tomková Petra
AG2 a seniorky: Kyselovičová Oľga
Súťaž o 5 olympijských krúžkov – OK informovala o novej súťaži pre prípravky SGF.
Každá sekcia si vypracuje svoje pravidlá. Členky sekcie diskutovali o súťažných disciplínach
a navrhli základné pravidlá. Potrebná je ešte dodatočná konzultácia s M. Šiškovou, ktorá je
navrhovateľkou celej súťaže. Následne sekcia bude špecifikovať disciplíny a organizáciu celej
súťaže tak, aby bola uzatvorená najneskôr do augusta 2018.

Festival neolympijských športov - Trenčín 17.11. Informovať kluby a zabezpečiť klubov ŠA
účasť na podujatí – OK.
UEG tréningový kemp a UEG trénerský kurz – Rím - Latina (ITA) 8. - 14.7.2018
Kemp: max. 10 pretekárov 11-17 rokov + 2 tréneri Kurz: neobmedzený počet. OK
zdôraznila, že by bolo vhodné, aby sa za kurzu zúčastnili 1-2 záujemcovia
Sústredenia reprezentačných úsekov - 2-4 x ročne. Predbežný plán:
25.2. – juniorky a seniorky – Nitra (zodpovedná Kyselovičová)
13.5. – AG1 – Nitra (zodpovedná Danielová, Tomková)
8-9.9. alebo 15-16.9. – všetky úseky, miesto bude upresnené
Ďalej OK informovala, že pravidlo o rozhodcovi, ktorý je v „rodinnom vzťahu“ je platné aj
naďalej. Dodržiavať ho musíme pri FIG súťažiach. Pri PF a SP – nebudeme striktne
dodržiavať vzhľadom k počtu rozhodcov.
OK upresnila započítavanie kombinácie CT. Presná konfirmácia však na základe dokumentu
NEWSLETTER FIG 1/2018
 ND môže byť kombinácia CT, ale nebude jej pridelená hodnota 0,1 - žiadna zrážka
 AG1 môžu byť 2 kombinácie CT, ale druhej nebude pridelená hodnota 0,1 - žiadna
zrážka
OK informovala, že 14.2. 2018 sa uskutočnili oponentúry plánov a rozpočtu jednotlivých
sekcií (prezentovali predsedovia sekcií a reprezentační tréneri). Rozpočet sekcie ŠA je vcelku
pozitívny, takže by sme mohli zvládnuť všetky plánované akcie.

Zapísala: N. Szabóová
Overila a spracovala: O. Kyselovičová
Nitra, 23.2.2018

