26. ročník Festivalu pohybových skladieb – správa delegáta
Dátum: 25.6.2022
Usporiadateľ: Sekcia GPV v spolupráci s KŠG Slávia Trnava
Miesto konania: Mestská športová hala Trnava
Hlavná rozhodkyňa: Emília Fialová
Členovia rozhodcovskej komisie: Uliana Volková, Zuzana Svrčinová, Barbora Volochová a Mária
Kotríkova
Delegát SGF: PaedDr. Monika Šišková
Elektronické spracovanie výsledkov: Ing. Laura Koštialová

Dňa 25.6.2022 sa konal Festival pohybových skladieb, ktorý organizovala Sekcia GPV
v spolupráci s KŠG Slávia Trnava. Festivalu sa zúčastnilo 548 pretekárov z troch krajín (Slovensko, Česko,
Maďarsko), ktorí spolu pretekali v 61 skladbách.
Pre vysoký počet účastníkov bolo potrebné rozdeliť kategórie 7-10 a 11-15 ročných. Súťažilo sa
v kategóriach nasledovne:
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Názov kategórie
deti do 6 rokov
Mládež A, 7-10 rokov (menej ako 10 pretekárov)
Mládež A, 7-10 rokov (10 a viac pretekárov)
Mládež B, 11-15 rokov (do 10 pretekárov)
Mládež B, 11-15 rokov (nad 10 pretekárov)
Juniori a Seniori, 16-49 rokov
Zlatý vek, 50+ rokov

Počet skladieb
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Priebeh festivalu: Festival bol rozdelený do dvoch sledov. Doobeda prebiehalo rozcvičenie na súťažnej
ploche. V prvom slede súťažili 3 kategórie, deti do 6 rokov a obe kategórie mládeže B (11-15 rokov).
V druhom slede vystúpili kategórie Juniorov a Seniorov, Zlatý vek a obe kategórie mládeže A (7-10 rokov).
Vyhodnotenie prebiehalo taktiež dvojfázovo, po každom slede. V hľadisku sa nachádzalo približne 200
divákov (odhad). Festival bol streamovaný na stránke
zabezpečený zostrih pre televíziu.

https://stream.sgf.sk/sign/in a zároveň bol

Festival prebiehal podľa časového harmonogramu. Súťaž prebiehala plynulo a bola dobre organizačne
zvlásnutá. Celý festival prebehol bez akýchkoľvek zranení. Pretekári mali počas celého dňa k dispozícii
šatne, wc a bol zabezpečený pitný režim. V športovej hale bol pre divákov sprístupnený bufet.

Vyhodnotenie skladieb: Každá skladba podľa umiestnenia získala diplom a medaily pre pretekárov,
víťazné skladby získali aj pohár. Absolútny víťaz podujatia získal diplom a pohár. Absolútnym víťazom
sa stala skladba Princ Ali (tanečný súbor Haló haló z KMG Danubia Bratislava) – kategória Mládež
B, 11-15 rokov (do 10 pretekárov).
Zhodnotenie festivalu: Po dvoch rokoch sa konal Festival pohybových skladieb prezenčnou formou.
Festival prilákal do haly veľký počet divákov, ktorí počas celého dňa podporovali pretekárov. Príprava
festivalu bola zo strany organizátorov kvalitná a nevznikli žiadne veľké problémy.

V Trnave, 25.6.2022

Monika Šišková

