
VYHODNOTENIE JESENNÝCH SÚŤAŽÍ ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA ŽENY  

 

MMSR TRNAVA – 35.ročník GYMFESTIVAL 

Pohár starobylej Trnavy 54.ročník 

 

J: 14 pretekárok /5 krajín vrátane SR – 5 pretekárok SR/ 

S: 25 pretekárok /6 krajín vrátane SR – 6 pretekárok SR/ 

Žiačky: 18 pretekárok /3 krajiny vrátane SR – 14 pretekárok SR/ 

 

Po dvoch pandemických rokoch  sme sa snažili prispôsobiť termín Gym Festivalu 
predovšetkým priebehu tohto ochorenia a taktiež Majstrovstvám sveta v športovej 
gymnastike. Žiaľ, na MS necestuje ani jedna slovenská gymnastka na základe 
výsledkov z ME v Mníchove. Až tri týždne pred Gym Festivalom sme sa dozvedeli, že 
v rovnakom termíne sa konajú aj Balkánske hry. Tým sme mali účasť ochudobnenú 
o tradičných účastníkov z Turecka, Rumunska a dokonca z Maďarska, či iných krajín. 

 

3. kolo Slovenského pohára Jipast - 7.-8.10. Trnava 

V telocvični Věry Čáslavskej sa stretlo 51 pretekárok v kategórii "B" a 12 pretekárok v 
kategórii "A". Reprezentovali 11 slovenských klubov.  Oproti predchádzajúcemu kolu 
chýbali juniorské, či seniorské reprezentantky.  

A      B 

S: 1 – bez VT     3 

J: 3 – bez VT     5 

St.ž. – 3 všetky splnili VT   25 

ml.ž. – 2 – 1 splnila VT   17 

najml.ž. – 3 - všetky splnili VT  10 

 

  

 

 

 

 

 

 



MSR – Nové Zámky 11.-12.11.2022 

 

Majsterkou Slovenska sa medzi staršími žiačkami v kategórii "A" stala Nela 
Ostrihoňová z KGŠ Detva. V štvorboji získala 48,733 bodu.  

Na stupňoch víťazov jej sekundovali jej tímové kolegyne na 2. mieste Lucia Piliarová 
a Lilly Murínová na 3. mieste. 

Kategóriu starších žiačok doplnili pretekárky z klubu Slávia Gymnastické centrum 
Bratislava: 

4. miesto - Ema Šimášková 

5. miesto - Lada Drobná 

6. miesto - Sára Urbanovičová 

V kategórii mladších žiačok štartovala jedna pretekárka, Alica Kanisová z XBS 
Šamorín. Za svoje zostavy v štvorboji získala spolu 44,417 bodu. 

V kategórii najmladších žiačok sa na 1. mieste umiestnila Alžbeta Uhráková (45,033 
bodu) z GK Nové Zámky pred svojimi tímovými kolegyňami: Chloe Voros na 2. mieste 
a Lizou Zubach na 3. mieste. 

"Veľmi málo detí sme dnes videli v súťaži "A" kategórií. Možno si každý povie, že kvôli 
vysokej obtiažnosti prvkov. Ale ak chceme mať ďalšie pretekárky, ako Lucia Dobrocká, 
musia mať dievčatá tak obtiažne zostavy, ako máme teraz pre žiačky stanovené. To je 
cesta, aby sme v seniorských kategóriách mali východzie známky obtiažnosti napr. na 
bradlách nie 2,5 bodu, ale 4 body," zhodnodila výkony dievčat predseníčka Komisie 
športovej gymnastiky žien, Katarína Krekáňová.  

"Som veľmi rada, že sa kategória starších žiačok rozrástla o pretekárky z Bratislavy, ale 
dúfam, že v ďalších rokoch sa tieto kategórie rozrastú ešte o 5-6 pretekárok. Regionálne 
centrá talentovanej mládeže by mali mať svoje zastúpenie v "A" kategóriách, ale dnes tu 
majú zastúpenie iba Regionálne centrum z Detvy a z Nových Zámkov," dodala trénerka 
Krekáňová, ktorá pôsobí práve v KGŠ Detva. 

V sobotu pokračujú preteky Majstrovstiev Slovenska súťažami v "B" kategóriách.  

 

A      B 

S: nemali     2 

J: nemali     6 

St.ž. – 6     23  

ml.ž. – 2     20 

najml.ž. – 3      14 

 

 



 

34. ročník Memoriál manželov Žifčákovcov – 26.11.2022 

 

Po minuloročnom covidovom výpadku sa opäť v Detve uskutočnili tradičné preteky v 
športovej gymnastike žien. Plné hladisko v detvianskej gymnastickej telocvični 
vyburcovalo gymnastky ku krásnym výkonom.  

25 pretekárok z piatich slovenských a troch zahraničných klubov priniesli do Detvy 
vysokú úroveň športovej gymnastiky. Pražský klub ŠG Bohemians Praha, v 
ktorom pôsobil Ján Žifčák ako tréner, spriatelený klub EWO GIM Katowice z 
Poľska, či fínsky tím na ktorého čele stojí tréner Igor Cherepov, zabezpečili pre 
divákov zaujímavé gymnastické súboje.  

Víťazkou sa stala Lucia Dobrocká (KŠG Detva) so ziskom 49,700 bodu. Na druhom 
mieste sa umiestnila jej tímová kolegyňa Lucia Piliarová so ziskom 48,400 bodu. Na 
treťom mieste doplnila stupeň víťazov Sára Surmanová (KGŠ Slávia Trnava) so 
ziskom 46,633 bodu. 

"Domáci Klub športovej gymnastiky Detva reprezentovalo 6 dievčat. Obe detvianske 
družstvá sa dostali na stupeň víťazov, čo dokazuje ze cvičili naozaj 
výborne. Lucia Dobrocká, Lucia Piliarová a Nela Ostrihoňová cvičili na veľmi vysokej 
úrovni, čo ocenilo aj publikum," zhodnotila výkony domácich gymnastiek hlavná 
rozhodkyňa Zuzana Purdeková.  

 


