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Kluby parkúr SGF 
 

 

Online diskusia klubov parkúr SGF, 9.12.2021 

 

Zápis a výsledky diskusie: 

 

Zasadnutie otvorila a prítomných privítala predsedníčka sekcie GpV SGF Monika Šišková, do ktorej je 

parkúr momentálne začlenený. 

Stretnutie sa riadilo nasledovným programom: 

Program 

1. Otvorenie  

2. Vyhodnotenie roku 2021 

3. Plán činnosti na rok 2022 

- Termínová listina  

- Sl. Pohár v parkúre – systém súťaží, obsah súťaží 

4. Medzinárodná činnosť    

- Účasť na súťažiach v zahraničí (medzinárodné súťaže, FIG,...) 

5. Vzdelávanie 

- trénerov 

- rozhodcov 

6. Registrácia 2022 

7. Rôzne 

 

Zasadnutia sa zúčastnilo 14 členov. 

Všetci zúčastnení prejavili záujem zúčastniť sa súťaží, ktoré pripravujeme v prvom polroku. 

 

K bodu č. 2 – vyhodnotenie roku 2021 

Žiaľ kvôli pretrvávajúcej nepriaznivej situácii s pandémiou Covid sa uskutočnili len 2 kolá 

Slovenského pohára. 

1. kolo 12.6. 2021 v Malinove – 57 pretekárov, 4 vekové kategórie, 8 klubov. 

NAŠE ČÍSLO:  VYBAVUJE: Mária Andrejkovičová  BRATISLAVA: 30.12.2021 

VEC 
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Súťažilo sa len v disciplíne Speed Run, Free Style bola ako ukážková disciplína po skončení 

súťaže pre záujemcov. 

Súťaž bola prvou oficiálnou súťažou pod hlavičkou SGF. Gymnastické centrum Malinovo 

ponúkol výborné podmienky na organizáciu a organizujúci klub GK Malina Malinovo sa tejto 

úlohy zhostil vynikajúco. Na súťaži bola po prvýkrát použitá airtacková dráha, ktorú pre 

pakrúr zabezpečila SGF. Elektronická časomiera napomohla k rýchlemu zvládnutiu 

organizácie súťaže. 

 

2. kolo 2.10.2021 v Nitre – 35 pretekárov, 3 kluby. 

Súťaž organizoval klub Skill Lab Nitra vonku. Súťažilo sa v disciplíne Speed Run. Aj na tejto 

súťaži bola použitá elektronická časomiera. 

 

Plánovaný seminár sa neuskutočnil. 

 

Ostatné aktivity: 

Online Festival pohybových skladieb, 26.6.2021 – zúčastnil sa parkúrový klub Vlčí parkour zo Žiliny 

Olympijský festival, 23.7.-8.8.2021, X-bionic sphere Šamorín – aktívne sa zapojili 2 parkúrové kluby 

– Malina gym Malinovo a Vlčí parkor zo Žiliny 

 

Propagačné video 

SGF pripravilo propagačné video pre parkúr. Natáčalo sa v Malinove. Propagačné video bolo 

zverejnené na web SGF aj sociálnych sieťach. Používali sme ho počas roku aj v prestávkach 

streamovania podujatí SGF. 

  

Plánovaná Akadémia FIG pre trénerov bola presunutá na rok 2022. 

 

K bodu č. 3 – plán činnosti na rok 2022 

Súťaže – 2 kolá Slovenského pohára + M SR 

1. kolo Centrum gymnastických športov Malinovo a Malina Gym – máj/jún 
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2. kolo Skill Lab – jeseň (september/október) – miesto bude upresnené 

- M SR – zatiaľ bez určenia času aj miesta. 

- Klub Aktivity Pezinok ponúkol možnosť usporiadať súťaž počas podujatia, ktoré sa 

každoročne organizuje v Pezinku – Pezinok v pohybe.  

 
K bodu č. 4 – Medzinárodná činnosť – účasť na súťažiach v zahraničí 
 Z pohľadu SGF je účasť na súťažiach v zahraničí rozdelená na niekoľko úrovní: 

- klubové súťaže – napr. v ČR – kluby sa môžu zúčastňovať po vlastnej linke, SGF nie je 

zainteresovaná a netreba, aby išli prihlášky cez SGF. Súťaž je na náklady klubov. 

- súťaže na národnej úrovni – je potrebná spolupráca so SGF. SGF schvaľuje účasť na súťaži 

a tiež zasiela prihlášku. Účasť je na náklady klubov, prípadne so spoluúčasťou SGF po 

dohode.  

Oficiálne súťaže FIG, len po nominácii SGF, po preukázaní zodpovedajúcej výkonnosti. Prihláška 

musí byť poslaná zo SGF. Finančné krytie po dohode SGF a klubu.  

 

K bodu č. 5 - vzdelávanie 

 Akadémia FIG – bol zaslaný návrh na usporiadanie s novými termínmi: 4.-11.9.2022/ 

12.-19.6.2022, Šamorín 

Po akceptovaní návrhu SGF a určení podmienok, budeme členov informovať o možnej účasti. 

 

Vzdelávanie trénerov pre parkúr v SGF – po vyškolení prvých trénerov na Akadémii FIG bude  

vypracovaný akreditačný projekt pre vzdelávanie trénerov na Slovensku. Školiteľmi budú 

absolventi FIG akadémie.  

 

Vzdelávanie rozhodcov – nový kurz rozhodcov bude organizovaný podľa potreby a záujmu. 

 

Seminár – je nevyhnutné, aby sme zorganizovali stretnutie parkúristov a tam prediskutovali 

všetky potrebné témy, ktoré nám napomôžu v ďalšom rozvoji. 
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K bodu č. 6 – registrácia 2022 
K 31.12.2021 budú všetky kluby a osoby deaktivované. Nová registrácia začne 1.1.2022. 
 
K bodu č. 7 – Rôzne 
Materiálne zabezpečenie – počas diskusie sa vyskytla otázka, či by bolo možné zapožičať parkúrové 
prekážky napríklad z ČR. Je niekoľko firiem, ktoré vyrábajú tvrdé prekážky pre parkúr. Je potrebné 
všetky možnosti kúpy, výroby aj zapožičania preveriť.   
 
 
 
 
Zapísala: Monika Šišková, predsedníčka sekcie GpV SGF 
30.12.2021 


