
NOVÉ KURZY V CGŠ MALINOVO
Sekretariát SGF usilovne pracoval na príprave nových 

kurzov v Centre gymnastických športov v Malinove. 

Od marca sa opäť spustí Pohybovo-športová príprava 

pod vedením Sergeja Minčíka, ku ktorej sa pridá Cvičenie

rodičov s deťmi so Scarlett.

KONTROLNÉ PRETEKY MG
V CGŠ Malinovo sa konali 1. kontrolné preteky podľa 

nových pravidiel FIG. Na pretekoch sa s novými zostavami

predstavili jednotlivkyne seniorky, jednotlivkyne juniorky 

a nádeje zo 7 slovenských klubov. 

LADNOSŤ NA PRVÚ
Novinky Slovenskej gymnastickej federácie

február 2022

SURMANOVÁ ZARADENÁ DO
JUNIORSKÉHO OLYMP. TÍMU
JOT je grantovým programom Nadácie SOŠV, ktorý je 

zameraný na podporu mladých talentovaných športovcov 

v rozvoji ich športovej kariéry. V rámci grantového programu

vybraní športovci okrem finančnej podpory získajú počas 

roka aj dary od partnerov Slovenského olympijského tímu. 

 PRETEKY MODERNÝCH GYMNASTIEK 
V MOSKVE
Pretekov Grand Prix v Moskve sa pre ochorenie Covid-19

zúčastnili iba dve pretekárky – Liliana Manová a Michaela

Žatková. V silnej konkurencii sa naše dievčatá nestratili, hoci

sa nevyhli chybám. Na pretekoch pôsobila ako medzinárodná

rozhodkyňa aj Ivana Motolíkova. 

SEMINÁR GPV V CGŠ MALINOVO
Predsedníčka sekcie GpV Monika Šišková predstavila 

plán činnosti na rok 2022. Poobedňajší program už patril

praktickým prezentáciám. Technickú a kondičnú prípravu

predstavila K. Krekáňová a základnú pohybovú a baletnú

prípravu predstavila U. Volková. Seminára sa zúčastnilo

rekordných 86 trénerov z celého Slovenska.

ÚSPEŠNÝ GYMNASTICKÝ PROJEKT
"MODULY" NA ZŠ
Po mesiacoch príprav a odučení testovacích hodín sa projekt

rozbehol naplno. Gymnastickí tréneri a trénerky vycestovali 

po Slovensku a žiakom základných škôl a ich pedagógom

ukázali, ako si my, gymnastickí tréneri, predstavujeme

vyučovanie gymnastiky. 
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ŠKOLENIE ROZHODCOV SGF A ČGF 
V ŠPORTOVOM AEROBIKU
Trojdňové školenie rozhodcov prebiehalo 1. deň online 

a nasledujúce dva dni (19-20.2.) sa uskutočnilo na FTVŠ UK

Lafranconi v Bratislave. Budúci rozhodcovia sa zoznamovali 

so základnými charakteristikami a zmenami v pravidlách 

pre OH cyklus 2022-2024.

https://www.sgf.sk/sk/article/sara-surmanova-zaradena-do-juniorskeho-olympijskeho-timu
https://www.sgf.sk/sk/article/medzinarodny-turnaj-modernej-gymnastiky-junioriek-v-moskve
https://www.sgf.sk/sk/article/skolenie-rozhodcov-sgf-a-cgf-v-sportovom-aerobiku-18-20-2022-bratislava
https://moduly.sgf.sk/
https://www.sgf.sk/sk/article/kontrolne-preteky-modernej-gymnastiky
https://www.sgf.sk/sk/article/seminar-gymnastiky-pre-vsetkych-19-2-2022-malinovo
https://cgs.sgf.sk/



