
  

VYHODNOTENIE JESENNÝCH SÚŤAŽÍ ZA ROK 2022 

13th PLOVDIV CUP AEROBICS OPEN 

Na 13. ročníku FIG súťaže Plovdiv Cupu v Bulharsku sa zo Slovenska zúčastnilo 7 pretekárok 

z kategórií starších žiačok, junioriek a senioriek. 

Prinášame vám výsledky, aj hodnotenie trénerky Anity Lamošovej: 

"Pre väčšinu dievčat to bola úplne prvá zahraničná súťaž takýchto veľkých rozmerov. Žiadna z 

našich pretekárok neurobila v zostavách veľkú chybu, doplatili sme však predovšetkým na 

technické chyby v obťažnosti, ktoré nás stáli cenné desatiny. Tiež treba podotknúť, že 

zahraničná konkurencia bola na veľmi vysokej úrovni, avšak naše dievčatá sa medzi nimi 

nestratili a svojimi výkonmi získali umiestnenia približne v polovici výsledkovej listiny. Dôležité 

bolo pre nás získať cenné skúsenosti a pretaviť ich do ďalšej práce v podmienkach domáceho 

tréningu. Najviac nás mrzelo slabé ohodnotenie našich senioriek, ktoré sa tentokrát nevyhli 

prísnemu hodnoteniu obťažnosti, čo ich vyradilo z účasti vo finále. Taký je však šport a aj 

zdanlivý neúspech nás musí posúvať vpred. Dievčatá majú veľkú pochvalu za to, ako celú súťaž 

zvládli a vzorne reprezentovali našu krajinu." 

  

ŽIAČKY 

Nelly Osvaldová (VŠK FTVŠ UK Lafranconi) - 24. miesto 

Nela Bestvinová (KGŠ Slávia Trnava) - 31. miesto  

Nikola Švecová (Slávia PU Prešov) - 43. miesto 

JUNIORKY 

Eva Sárazová (KŠA Nitra) - 23. miesto 

Hana Adámeková (KŠA Nitra) - 25. miesto 

SENIORKY 

Alena Učňová (VŠK FTVŠ UK Lafranconi) - 15. miesto 

Lucia Kanožayová (VŠK FTVŠ UK Lafranconi) - 23. miesto 

 

 

 

 

 

 



 

3. kolo Pohára federácií v Prahe v športovom aerobiku  

Organizátor: TJ Sokol Kampa Praha 

20 klubov z Čiech a Slovenska si zmeralo sily v 26 kategóriách športového aerobiku.   

Najlepšie pretekárky v kategórii IW: 

AG IW: Nelly Osvaldová (VŠK FTVŠ UK Lanfranconi Bratislava) 

JUNIOR IW: Simona Sivá z Inter Aerobik Bratislava  

SENIOR IW: Alena Učňová z VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava   

VÝSLEDKY: 

https://www.sgf.sk/userfiles/file/Sekcie/sa/Dokumenty/Dokumnty%20k%20s%C3%BA%C5

%A5a%C5%BEiam/3.PF%202022/3_PF_2022_vysledky.pdf 

  

2. kolo Slovenského pohára JIPAST (22.10.2022) 

Organizátor: KGŠ TJ Slávia PU Prešov   

V Prešove sa v sobotu, 22.10.2022 uskutočnilo 2. kolo slovenského pohára JIPAST v 

športovom aerobiku. V desiatich žiackych kategóriách sa predstavili preketárky zo siedmych 

slovenských klubov.  

Najlepšie pretekárky v kategórii IW: 

NG IW: Viktória Ella Kaštanová (Inter Aerobik Bratislava) 

ND IW: Ester Hacajová (KGŠ Slávia Trnava) 

AG IW: Nelly Osvaldová (VŠK FTVŠ UK Lanfranconi Bratislava) 

 

 

 

 



 

V skupinových kategóriách dominovali pretekárky z VŠK FTVŠ UK Lanfranconi Bratislava, 

ktoré vyhrali v piatich (AG Dance, AG GR, ND Dance, ND GR, ND TR) zo siedmych kategórií. 

Zvyšné dve kategórie ovládli pretekárky z Inter Aerobic Bratislava (AG TR, NG TR).  

VÝSLEDKY: 

https://www.sgf.sk/userfiles/file/Sekcie/sa/Dokumenty/Dokumnty%20k%20s%C3%BA%C5

%A5a%C5%BEiam/VYSLEDKY_2_SP_JIPAST_SA_PRESOV.pdf 

 

4. kolo + finále Pohára federácií JIPAST v športovom aerobiku  

Organizátor: Klub športového aerobiku Nitra 

Pretekov sa zúčastnilo18 klubov, 11 klubov z Čiech a 7 klubov zo Slovenska.  

V sobotu sa predstavili vekové kategórie mladších žiačok a žiakov a "nová generácia" a videli 

sme 5 súťažných kategórií. V nedeľu vekové kategórie starších žiačok, junioriek, mužov a žien 

súťažilo v 9-tich kategóriách. Celkovo sa pretekárky a pretekári predviedli v 14-tich súťažných 

kategóriách. Medzi najúspešnejšie kluby sa tradične zaradil VŠK FTVŠ UK Lafranconi 

Bratislava, ktorého gymnastky vyhrali 5 súťažných kategórií.  

Cez víkend sa uskutočnilo aj finálové kolo súťaží, ktoré spájajú české a slovenské kluby 

športového aerobiku. Počas 4 kôl sa predstavilo vyše 230 pretekárok a pretekárov, do poradia 

v súťaži o Pohár federácií sa pretekárom započítavajú tri najlepšie výsledky zo 4 možných 

účastí na pretekoch. Pretekárky slovenských klubov vyhrali v 8 kategóriách.  

Najlepšie pretekárky v kategórii IW: 

AG IW: Nelly Osvaldová z VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava   

JUNIOR IW: Simona Sivá z Inter Aerobik Bratislava  

SENIOR IW: Alena Učňová z VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava   

VÝSLEDKY 4.KOLO: 

Sobota: https://www.sgf.sk/userfiles/file/Novinky/pdf24_merged.pdf 

Nedeľa: https://www.sgf.sk/userfiles/file/pdf24_merged%20(1).pdf 

 

https://www.sgf.sk/userfiles/file/Sekcie/sa/Dokumenty/Dokumnty%20k%20s%C3%BA%C5%A5a%C5%BEiam/VYSLEDKY_2_SP_JIPAST_SA_PRESOV.pdf
https://www.sgf.sk/userfiles/file/Sekcie/sa/Dokumenty/Dokumnty%20k%20s%C3%BA%C5%A5a%C5%BEiam/VYSLEDKY_2_SP_JIPAST_SA_PRESOV.pdf
https://www.sgf.sk/userfiles/file/Novinky/pdf24_merged.pdf
https://www.sgf.sk/userfiles/file/pdf24_merged%20(1).pdf


 

VÝSLEDKY FINÁLE: 

https://www.sgf.sk/userfiles/file/Sekcie/sa/Dokumenty/Dokumnty%20k%20s%C3%BA%C5

%A5a%C5%BEiam/4%20.%20PF%202022/celkove%20vysledky%20PF%202022.pdf 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ZÁKLADNÝ PROGRAM   

Organizátor: Klub športového aerobiku Nitra 

Nultý ročník základného programu sa uskutoční dňa 10.12.2022 v Nitre, prihlásených je 88 

pretekárok zo siedmych klubov, spolu 37 súťažných zostáv v leveloch 1-3.  

 

 

 


