LADNOSŤ NA PRVÚ
Novinky Slovenskej gymnastickej federácie

marec 2021

ZA TRÉNINGMI DO BULHARSKA
Jediná možnosť, ako sa v tejto situácii vrátiť do telocvične
s minimálne 10m stropom a rozmermi súťažnej plochy
13x13m, bola pre moderné gymnastky vycestovať. Predsedníčka
sekcie Hana Kiková v koordinácii s reprezentačnou trénerkou
Adelou Dimovou pripravili pre 14 reprezentantiek podmienky
na absolvovanie tréningového kempu.

ZAČALI SME GYMNASTIKOU
V marci sme v rámci nášho projektu uverejnili ďalšie
dva články. O tom, v čom je gymnastika výnimočná
a čo priniesla našim dvom respondentom do života,
porozprávali astronóm Leonard Kornoš a športový
multitalent Viktória Čerňanská.

POMOHLI SME DOBREJ VECI
Sekcia modernej gymnastiky SGF sa pridala k iniciatíve
na pomoc Valérii Yuzvjakovej. Ukrajinskej medailistke
z majstrovstiev Európy a sveta sa po tom, čo jej diagnostikovali
rakovinu, zmenil život zo dňa na deň. Vďaka charitatívnemu
online tréningu, ktorý viedli Adela Dimová a Xénia Kilianová,
sa pre Valériu vyzbieralo krásnych 1 700€.

SIEŇ SLÁVY - PAVEL GAJDOŠ
V rámci Siene slávy SGF sme zverejnili medailón o Pavlovi
Gajdošovi, ktorý súťažil na dvoch olympiádach. V roku 1960 bol
v Ríme členom tímu, ktorý obsadil 4. miesto. O štyri roky neskôr v
Tokiu skončil s družstvom na 6. mieste. Gajdošovi sa darilo aj na
majstrovstvách sveta. V Moskve roku 1958 získal s družstvom
bronz, z ktorého sa radoval aj v roku 1962 v Prahe.

PRÍPRAVY NA EYOF 2022
V Banskej Bystrici sa uskutočnila koncom marca pracovná
obhliadka športoviska za účelom prípravy gymnastických
súťaží. Za SGF boli prítomní generálna sekretárka Monika
Šišková a predseda sekcie športovej gymnastiky žien
Stanislav Kútik.

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN
Sme krehké a emotívne, ale aj neskutočne bojovné,
vytrvalé a odhodlané. Gymnastika je šport pre všetky športy.
Je ladná, príťažlivá, estetická, ale najmä fyzicky náročná.
Aj napriek nespochybniteľnej obťažnosti patrí jedna
zo siedmich sekcií SGF - moderná gymnastika, výhradne
ženám.

NOVÉ NÁRADIE KLUBOM
Slovenská gymnastická federácia odovzdala začiatkom
mesiaca objednané náradie. Nové „kúsky“ si postupne
odviezlo do telocviční až 11 slovenských klubov.
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