LADNOSŤ NA PRVÚ
Novinky Slovenskej gymnastickej federácie
august 2021

SAO SPOZNAL SVOJICH VÍŤAZOV
Na prestížnom podujatí Slovak Aerobic Open 2021
sa zúčastnilo 10 krajín. Najväčším lákadlom bolo finále
senioriek. Medzi 10 najlepších sa prebojovala trojica
Sloveniek – Anita Lamošová, Alena Učňová a Nina Ábelová.
Najviac sa darilo Lamošovej, ktorá skončila na medzinárodnej
úrovni tretia a stala sa Majsterkou Slovenska.

CENTRUM GYMNASTICKÝCH ŠPORTOV
V NOVOM ŠATE
Sprehľadnili sme pre vás informácie o našom Centre
gymnastických športov v Malinove. Všetko potrebné teraz
nájdete na novovytvorenej stránke, na ktorú sa dostanete cez
záložku s názvom CGŠ v hornej časti nášho webu www.sgf.sk

ZÁVER OLYMPIÁDY PATRIL MODERNÝM
GYMNASTKÁM
Rozhodkyňou pre technické chyby v súťaži jednotlivkýň
a spoločných skladieb v modernej gymnastike bola Ivana
Motolíková. Pre riaditeľku oddelenia olympizmu SOŠV
a predsedníčku rozhodcovskej komisie sekcie modernej
gymnastiky SGF to bola už druhá olympiáda v tejto pozícii.

SGF V NOVÝCH PRIESTOROCH
Sekretariát Slovenskej gymnastickej federácie sa po viac ako
15-tich rokoch presťahoval do zrekonštruovaných priestorov
Domu športu. Od 1. septembra nás nájdete na druhom
poschodí v kanceláriách č. 212, 213, 214 a 215.
Tešíme sa na ďalšie stretnutia a spoluprácu s Vami.

NARODENINY ČESTNÝCH ČLENOV SGF
Prvý augustový deň oslávil 85 rokov účastník dvoch
olympijských hier Pavel Gajdoš. 25. augusta sa k oslávencovi
pridal Michal Perečinský, ktorý sa s manželkou Květoslavou
venuje gymnastike a športovému aerobiku v klube Slávia PU
Prešov vyše 50 rokov. SGF želá svojim Čestným členom najmä
zdravie do ďalších rokov.

ŠPORTOVÍ GYMNASTI V GRÉCKU
Dvojica športových gymnastov z RGCTM GK ŠK UMB Banská
Bystrica - Peter Kremnický a Sebastián Samson absolvovala
pod vedením trénerov Andria Krasnozhonova a Martina
Čižmára desaťdňový tréningový kemp v gréckom Thessaloniki,
ktorý je organizovaný European Gymnastics.

KOLEKCIA OBLEČENIA S PRVKOM "G"
Slovenská gymnastická federácia má od apríla 2021 novú
grafickú identitu, vďaka ktorej je ľahko rozpoznateľná od
ostatných. Prvok „G“ sa v priebehu mesiacov stal veľmi
obľúbeným, a preto sa objaví aj na pripravovanej
reprezentačnej kolekcii oblečenia.
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