
SPOZNALI SME BLIŽŠIE TRÉNERA
KLUBU TRAMPOLÍNY KOŠICE
Jediný certifikovaný tréner skokov na trampolíne 

na Slovensku Miroslav Parnai nám porozprával, ako sa

 k tomuto športu dostal, vzdal sa ho a následne sa k nemu

pred tromi rokmi opäť vrátil. Po vynaložení veľkého úsilia

vypracoval projekt „Naučme deti bezpečne sa hýbať“, 

na ktorý získal grand a nakúpil do telocvične špičkové náradie.

34. ROČNÍK GYM FESTIVALU TRNAVA
Víkend 11.-12.9.2021 patril v Trnave športovým gymnastkám.

Tradičného podujatia sa zúčastnilo 38 pretekárok zo 4 krajín.

Medzi Slovenkami v seniorskej kategórii sa najviac darilo

Barbore Mokošovej, ktorá sa stala majsterkou SR 

na bradlách a kladine a aj v medzinárodnej súťaži vo finále 

na bradlách a kladine obsadila 1. miesto.

LADNOSŤ NA PRVÚ
Novinky Slovenskej gymnastickej federácie

september 2021

POSLEDNÉ MEDZINÁRODNÉ PRETEKY
Anitu Lamošovú čakajú začiatkom októbra posledné 

preteky v kariére. Na medzinárodnej scéne sa už 

rozlúčila a to 18. miestom na Majstrovstvách Európy 

v športovom aerobiku v Pesare. Našej reprezentantke nebol

uznaný jeden cvičebný tvar, aj napriek tomu je Lamošová 

so svojou medzinárodnou derniérou spokojná.

 KOLO SP V MODERNEJ GYMNASTIKE1.

KONIEC MESIACA S TEAMGYM CUPOM
TeamGym Cup mal byť pôvodne rozdelený do dvoch súťaží

(TeamGym a Mini TeamGym), kvôli opatreniam sa však

uskutočnil iba Mini TeamGym. V CGŠ sa predstavili 

3 kluby - KGŠ Slávia Trnava, Slávia gymnastické centrum

Bratislava a Happy Gym Pezinok. Aj napriek tomu, že išlo 

o prvú súťaž po dlhej pauze, zúčastnilo sa jej približne 70 detí.

VZDELÁVACÍ SEMINÁR PRE TRÉNEROV
ŠGŽ
Seminár bol organizovaný European Gymnastics, vedený

Donatellou Sacchi, predsedníčkou technickej komisie 

žien FIG a  Enricom Casellom, technickým riaditeľom sekcie

žien talianskej gymnastickej federácie. Program bol rozdelený 

na teoretické a praktické časti, spolu 19 hodín kvalitných

prednášok.

LIST PREZIDENTA SGF
V treťom tohtoročnom Liste prezidenta sa Ján Novák 

vrátil najmä ku dvom významným podujatiam, ktoré

Slovenská gymnastická federácia v spolupráci 

so sekretariátom a klubmi SGF v nedávnej dobe usporiadala. 
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 Na Liptove sa konali počas posledného septembrového víkendu

preteky 1. kola Slovenského pohára v modernej gymnastike.

Medzi juniorkami zvíťazila v štvorboji s počtom 63,050 b. 

Nina Dzurošková, medzi seniorkami v štvorboji s počtom 61,900

b. Tereza Šillerová. Druhé kolo a vyhodnotenie SP sa uskutoční

už 9.-10. októbra v CGŠ v Malinove.

https://www.sgf.sk/sk/article/34-rocnik-gym-festivalu-trnava-ma-svojich-vitazov
https://www.sgf.sk/sk/article/me-v-sportovom-aerobiku-uz-bez-sloveniek
https://www.sgf.sk/sk/article/pozname-vitazky-prveho-kola-spmg
https://www.sgf.sk/sk/article/list-prezidenta-sgf-september-2021
https://www.sgf.sk/sk/article/vysledky-teamgym-cupu
https://www.sgf.sk/sk/article/vzdelavaci-seminar-pre-trenerov-sportovej-gymnastiky-zien
https://www.sgf.sk/sk/article/trampoliny-boli-jeho-zivotom-teraz-sa-k-nim-vratil



