
                                                                                                         
 
          
                                                                  
 
 

 
 

 
 
A/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA      
                                                                       
SEKCIA Športový aerobik 

ORGANIZÁTOR Z poverenia SGF   KLUB ŠPORTOVÉHO AEROBIKU NITRA 

DÁTUM 13.11.2021 

MIESTO CGŠ Družstevná 575, 900 45 Malinovo 

ČINOVNÍCI Riaditeľ: 
Tajomník: 
Hlavný rozhodca: 
Delegát SGF: 
Hlásateľ: 
Hudobný technik: 
Vedúci poč. komisie: 
Zdravotnícky dozor: 
Vedúci technickej čaty: 
Vedúci nástupu: 

Mgr. Natália Solárová 
Mgr. Karina Danielová 
Doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD. 
Ing. Mária Andrejkovičová 
Monika Laginová 
Patrik Šarkӧzi 
Aleš Vykoukal 
Silvia Kmecová 
Miroslav Sáraz 
Alžbeta Šidlíková 
 

PRIHLÁŠKY Uzávierka: 25.10. 2021 
 
Prihlášky spolu s hudbou posielajte prostredníctvom QScore systému  

http://admin.gymaerobic.com 
 

Prihlášky po tomto termíne nebudú akceptované! 
Prihlášky sú záväzné. V prípade neúčasti pretekára/-ky bez ospravedlnenia 
najneskôr 2 dni pred súťažou budú klubu vyúčtované náklady spojené 
s účasťou členov klubu v súťaži. 
 

ŽREBOVANIE Uskutoční sa po uzávierke prihlášok prostredníctvom počítača. 

TECHNICKÁ 
PORADA 

Uskutoční sa podľa programu, v sobotu 13.11.2021 o 9.30. Na porade 
musí byť prítomný TRÉNER/ ZÁSTUPCA klubu. Účasť rozhodcov nie je 
nutná. 

Porada rozhodcov sa úskutoční v sobotu 13.11.2021 o 9.45. 

 

UBYTOVANIE Na náklady vysielajúcej zložky 

STRAVOVANIE Na náklady vysielajúcej zložky 

CESTOVNÉ Na náklady vysielajúcej zložky 

KANCELÁRIA 
PRETEKOV 

Bude otvorená 8:00 – 16:00 v mieste súťaže. 

 

 

B/ ŠPECIÁLNE USTANOVENIA 
 

PREDPIS Súťaží sa podľa platných pravidiel FIG, požiadaviek sekcie ŠA SGF 
a smerníc SGF. 

SÚŤAŽIACI NG   nová generácia  
ND   mladšie žiactvo  

roč. narodenia 2015 - 2013 (6 - 8 rokov)  
roč. narodenia 2012 - 2010 (9 -11 rokov)  

SLOVENÝ POHÁR  JIPAST  V ŠPORTOVOM AEROBIKU  
V  ŽIACKYCH KATEGÓRIÁCH,  

13.11. 2021, MALINOVO 
 
 

         
      

 
 

 

ROZPIS 

http://admin.gymaerobic.com/
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AG1 staršie žiactvo  
  

roč. narodenia 2009 – 2007 (12 -14 rokov) 

Jednotlivci, zmiešané páry, trojice, skupiny, dance aerobik 

PODMIENKY 
ÚČASTI 

- Platný registračný preukaz SGF 
- Lekárska prehliadka nie staršia ako 1 rok – odovzdá sa pri 

prezentácii 
- Účasť na prezentácii v čase stanovenom v rozpise 
- Povinnosť vyslať jedného rozhodcu/-kyňu na náklady SGF 

s menovitým nahlásením v prihláške. V prípade nesplnenia tejto 
povinnosti zaplatí príslušný klub pokutu  100,-EUR, po predložení 
správy od hlavného rozhodcu, úhrada bude na základe vystavenej 
faktúry zo SGF, podľa uznesenia č.30 zo zasadnutia VV SGF z 
4.12.2019 

 
- Štartovné: 5,- € / pretekár / zostava (platba bude prebiehať 

v hotovosti, každému klubu bude vystavený príjmový  
pokladničný doklad). 
 

- V prípade neúčasti pretekárky na pretekoch z dôvodu choroby, 
zranenia, bude štartovné vrátené v plnej výške pri predložení 
lekárskeho potvrdenia. 

OBLEČENIE Podľa pravidiel FIG 2017-2020 a súťažného poriadku SGF 

PROTESTY Podľa pravidiel FIG 2017-2020 a súťažného poriadku SGF 

HUDBA Podľa pravidiel FIG 2017-2020 a súťažného poriadku SGF,  
Uzávierka zaslania hudby: 25.10.2021 
 

TITULY A CENY  Súťažiaci na 1.- 3. mieste získavajú medaily a diplomy 

ČASOVÝ PROGRAM 

 

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny na základe nominačných 
prihlášok. 
 

Časový program:   

sobota 13.11. 2021 

7:30 – 8:30                      prezentácia 

8:30                                 technická porada trénerov  

8:45                                 porada rozhodcov  

 

8:20 – 9:20                      neorganizované rozvičenie kat.NG 

9:30 – 10:45                    preteky v kategórii NG, vyhlásenie výsledkov           
kat.NG 

 

11:00 - 12:00                   neorganizované rozcvičenie kat.ND 

12:19 - 15:15                  preteky v kategórii NG, vyhlásenie výsledkov    
kat.ND 

 

15:30 – 16:30                  neorganizované rozcvičenie kat.AG1 

16:46 – 18:30                  preteky v kategórii NG, vyhlásenie výsledkov 
kat.AG1 

 

 

 
 
 



 3 

 
 
C/ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

ORGANIZAČNÉ 
POKYNY 

Organizátor si vyhradzuje právo na nevyhnutné zmeny v časovom programe 
podľa počtu pretekárov. 

Hudobný sprievod musí byť vložený do systému online a nahraný aj na 
samostatnom USB s označením nasledovne: 

Názov klubu  

        - Priezvisko a meno pretekára/-ov 

        - Veková kategória (NG, ND, AG1) 

        - Súťažná kategória (IW,TR,GR, AD) 

 

Tréneri sú počas celej súťaže zodpovední za svoje pretekárky. 

 

DOPING Zakázaný 

NOMINÁCIA 
ROZHODKÝŇ 

Hlavná rozhodkyňa:   Doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD. 

Rozhodcovský panel: podľa nominácie klubov 

VÝSLEDKY Usporiadateľ zašle v elektronickej podobe na Se SGF a zúčastneným 
klubom ihneď po ukončení súťaže. Se SGF uverejní výsledky na stránke  

www.sgf.sk 

 

SPRACÚVANIE 
OSOBNÝCH 
ÚDAJOV 

 

 

 

 

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb sa riadi NARIADENÍM 
EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679  z  27.apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane osobných údajov) a zákonom č.18/2018 Z. z. o 
ochrane ochrane osobných údajov a o zmene  a doplnení niektorých 
zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb zo 
strany SGF sú zverejnené na webovom sidle www.sgf.sk  v sekcii SGF -
GDPR - ochrana osobných údajov.  

 
 
 
 
 

                                                              
 
  Doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová,PhD.                                               Mgr. Natália Solárová  
      Predsedníčka sekcie ŠA SGF                                                                  Riaditeľ súťaže           
                                                        
                                                                          
                           
 
 
 
 

http://www.sgf.sk/

