
SÚŤAŽ KU DŇU DETÍ
Prvý jún patril deťom, ktoré si ho vždy patrične užívajú. 

Dospelí sa v tento deň vracajú do minulosti a rozmýšľajú 

nad tým, aké to bolo, keď boli malí a čo všetko sa od tej 

doby zmenilo. V rámci súťaže sme spojili tieto dva „svety“ 

a priaznivci gymnastiky ukázali, že aj malé dieťa vie byť 

veľkým šampiónom.

MODERNÉ GYMNASTKY NA ME
Naše reprezentantky získali na šampionáte vo Varne 

24,150 bodov za zostavu s kuželami a obručami a 23,600 bodov 

za zostavu s piatimi loptami. Na začiatku tohto roka stanovila

sekcia modernej gymnastiky seniorskej skladbe cieľ pokoriť 

hranicu 20 bodov - misia splnená !

ONLINE FESTIVAL POHYBOVÝCH
SKLADIEB
Priaznivci Gymnastiky pre všetkých si 26.6. užili prehliadku

pohybových skladieb. Pre pandemickú situáciu nemali kluby

veľa času na nácvik, to však nikoho nezastavilo. Na online

festival sa prihlásilo 42 skladieb z 21 slovenských klubov.

 

PRVÁ PARKÚROVÁ SÚŤAŽ
Organizátorom tohto historického štartu bol klub 

Malina Gym Malinovo a miestom CGŠ v Malinove. 

SGF vybavila halu super modernou nafukovacou parkúrovou

dráhou. Súťaže sa zúčastnilo 57 pretekárov v 4 vekových

kategóriách. Teší nás, že medzi štartujúcimi bolo aj 7 dievčat. 

BOHUŠ HATIAR OSLÁVIL 90
Pri príležitosti osláv 90. narodenín Bohuša Hatiara 

zorganizovalo vedenie SGF slávnostný obed v CGŠ 

v Malinove. Čestný člen SGF spoločne s manželkou Máriou

Hatiarovou však neboli jediní prítomní. SGF pozvala 

na príjemné posedenie aj niektorých ďalších Čestných 

členov SGF, ktorí mali začiatkom júna narodeniny. 

ŠTVORICA ŠPORTOVÝCH 
GYMNASTIEK V BELGICKU
Na Flanders International Team Challenge sa zúčastnila

Barbora Mokošová, Radka Kalamárová, Sára Surmanová 

a juniorka Lucia Dobrocká, pre ktorú boli tieto preteky

debutom na medzinárodnej scéne. Z našej výpravy sa najviac

darilo Mokošovej, ktorá na bradlách skončila na 7 mieste.

ZAČALI SME GYMNASTIKOU
Počas júna sme vyspovedali tenistu Alexa Molčana, 

ktorý má za sebou životný turnaj. Odmenou za dobré 

výkony bolo pre hráča Národného tenisového centra 

prvé finále na okruhu ATP a to rovno proti svetovej 

jednotke Novakovi Djokovičovi.
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