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SLOVENSKÁ  

GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA 

JUNÁCKA 6 

832 80 BRATISLAVA 3 

 

Klubom modernej gymnastiky 

záujemcom o školenia rozhodcov / seminár trénerov modernej gymnastiky 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          Aktualizované : 24.1.2022 

 

MEDZINÁRODNÉ ŠKOLENIA ROZHODKÝŇ A SKÚŠKY 
 
Podmienky účasti: 

• Vek min. 18 rokov 

• Osoba registrovaná v slovenskom klube MG pod SGF 

• Slovenská štátna príslušnosť; 

Poplatky: 
Oficiálny test  CHF 150  
Úspešným uchádzačkám preplatí SGF. 
Po uzávierke prihlášok budú zo strany SGF odoslané účastníkom faktúry na úhradu. Teda účastník uhradí platbu až 

na základe doručenej faktúry. 
 
Dôležité termíny: 
do 30.1.2022 Zaslanie žiadosti o skúšky FIG. Na adresu strazay@sgf.sk doručte fotokópiu svojho pasu zo stránky 

osobných údajov a osobné foto z profilu ako na OP vo formáte jpg. Na základe doložených 
podkladov Vám bude nahraný osobný profil na stránku FIG. V prípade vyššieho počtu záujemkýň 
je potrebné urobiť selekciu 10 uchádzačiek pred vytvorením profilov(podmienky k selekcii – 
predchádzajúce vzdelanie, prax, reálna práca s gymnastkami v kategórii junioriek a senioriek, 
záujem a možnosti rozhodovania doma a v zahraničí). 

do 8.2.2022 Vytvorenie profilu jednotlivca na stránke FIG (zabezpečuje SGF) 
12.2.2022 Kontrolné preteky junioriek a senioriek. Osobné konzultácie s členkami sekcie MG. 
do 15.2.2022 Registrácia na online skúšky (zabezpečuje SGF) 
22.2.2022 utorok 14:00 hod. Skúšobný test pre RGI a RGG 
1.3.2022 utorok 14:00 hod. Oficiálny online test RGI (praktické, bez teoretického testu) 
5.3.2022 sobota  14:00 hod. Oficiálny online test RGG (praktické, bez teoretického testu) 
 
Dôležité odkazy: 

• Pravidlá FIG 2022-2024: 

https://www.gymnastics.sport/publicdir/rules/files/en_RG%20CoP%202022-

2024%20with%20changes.pdf 

• Všeobecné pravidlá pre gymnastické športy: https://www.gymnastics.sport/site/rules/, pozrieť hlavne 

General JudgesRules: 

https://www.gymnastics.sport/publicdir/rules/files/en_General%20Judges'%20Rules%202022-2024.pdf 

mailto:strazay@sgf.sk
https://www.gymnastics.sport/publicdir/rules/files/en_RG%20CoP%202022-2024%20with%20changes.pdf
https://www.gymnastics.sport/publicdir/rules/files/en_RG%20CoP%202022-2024%20with%20changes.pdf
https://www.gymnastics.sport/site/rules/
https://www.gymnastics.sport/publicdir/rules/files/en_General%20Judges'%20Rules%202022-2024.pdf
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• Informácie k medzinárodným skúškam rozhodkýň: http://fig-

docs.com/judges/FIG_Online_Brevet_Judges_Tests_21Dec2021.pdf a http://fig-

docs.com/judges/FIG_Online_Brevet_Judges_Tests_21Jan2021.pdf  

• Edukačné materiály a prezentácie pre záujemkyne o medzinárodné rozhodcovské skúšky: 

http://www.web-sts.com/. Prihlasovacie údaje k vzdelávacej platforme a ďalšie informácie 

k vzdelávaniu a skúškam budú zaslané iba rozhodkyniam, ktoré sa potrebujú pripraviť na testy.  

 

 

NÁRODNÉ ŠKOLENIA ROZHODKÝŇ A SKÚŠKY A SEMINÁR TRÉNEROV 
 
 
Harmonogram: 
Marec 2022 program jednotlivkýň 
August 2022 program spoločných skladieb  
 
Podmienky: 
Pravidlá FIG vstupujú do platnosti od 1. januára 2022. Môžu sa teda konať aj súťaže, ktoré budú rešpektovať tieto 
pravidlá. Všetky slovenské rozhodkyne s platnou rozhodcovskou triedou, všetky nové rozhodkyne a všetky 
trénerky sa môžu zúčastniť školenia a skúšok, ak spĺňajú nasledovné podmienky: 

• Vek min. 18 rokov 

• Osoby registrované v slovenskom klube MG pod SGF 

• Každý klub MG môže prihlásiť na  seminár/skúšky neobmedzený počet uchádzačiek, ktoré spĺňajú vyššie 

uvedené podmienky. 

Aktuálne termíny:  
12. – 13.3.2022   1. termín školenia programu jednotlivkýň CGŠ Malinovo 
19. - 20.3.2022   2. termín školenia programu jednotlivkýň CGŠ Malinovo 
 
Poplatky: 
Účastník pošle platby na účet SGF, vedenom vo VUB pod číslom: SK23 0200 0000 0018 19650954 
- za seminár vo výške  60€ 
- skúšku vo výške  15€ 
Po uzávierke prihlášok budú zo strany SGF odoslané na kluby faktúry za všetky z klubu prihlásené osoby. 

Až na základe doručenej faktúry uhradí účastník platby za školenie. 

 
Miesto konania školenia: 
Centrum gymnastických športov Malinovo, zasadacia miestnosť 
Ubytovanie na náklad účastníka v CGŠ vždy zo soboty na nedeľu, cena 30€ / 1 osoba / 1 noc . 
Prihlási si každý záujemca- účastník prostredníctvom priloženého prihlasovacieho formulára. 
Stravovanie: bude vyhradený čas na obed i večeru. Bistro Malinovo, cca 10 min. chôdze z CGŠ. 
Možno si vybrať menu v cene 5,00 €– 6,90 € - uhradí si každý na mieste. 
 
 

http://fig-docs.com/judges/FIG_Online_Brevet_Judges_Tests_21Dec2021.pdf
http://fig-docs.com/judges/FIG_Online_Brevet_Judges_Tests_21Dec2021.pdf
http://fig-docs.com/judges/FIG_Online_Brevet_Judges_Tests_21Jan2021.pdf
http://fig-docs.com/judges/FIG_Online_Brevet_Judges_Tests_21Jan2021.pdf
http://www.web-sts.com/
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Harmonogram školenia: 
●     Prvý deň t.j. 12.3. a 19.3.2022 
10:30 prezentácia 
11:00 – 13:00 1. časť – všeobecné pravidlá, obtiažnosť tela /DB/ 
13:00 – 14:30  prestávka / obed 
14:30 – 16:00 2. časť – obtiažnosť náčinia /DA/ 
16:00 – 16:30 prestávka 
16:30 – 19:00 3.časť – artistika /A/ 
19:00 – 20:00 diskusia / večera  
●     Druhý deň t.j. 13.3. a 20.3.2022 
9:00 –10:30 4.časť – predvedenie /E/ 
10:30 – 11:00 prestávka 
11:00 – 12:00 hodnotenie a rozbor zostáv 
12:00 – 13:30  prestávka / obed 
13:30 – 14:30 písomný test 
15:00 – 17:30 praktické hodnotenie zostáv 
Vyhlásenie o bezinfekčnosti (v prílohe) odovzdá účastník pri prezentácii. Potreba PCR, resp. AG testu bude daná 
opatreniami Vyhláškou UVZ SR aktuálne platnou v čase organizovania podujatia. 
 
Obsah:  

• Teoretický test (max. 30 otázok) – rovnaký pre A, B a C program 

5  všeobecná časť + 10 obtiažnosť DB a DA + 5  artistika + 5  predvedenie 

• Praktické hodnotenie zostáv* 

10 zostáv BD + 10 zostáv DA + 3 zostavy Artistika + 3 zostavy Predvedenie 

* možnosť výberu praktických hodnotení zostáv pre program A, B alebo pre program C. 

* možnosť získania rozhodcovskej kvalifikácie R1/R2 v programe A, B alebo R1 v programe C. 

 
Lektorky (abecedne): 
Lekorkami budú účastníčky medzinárodného školenia FIG podľa dohody RK.  
 

Bratislava, 20.1.2022, akt. 24.1.2022 

 

 

Mgr. art. Ivana Motolíková, v.r.      Ľubo Stražay, v.r. 

   predsedníčka RK MG SGF                              koordinátor MG SGF 

 

 

Prílohy :  -  prihláška 

                 -  vyhlásenie o bezinfekčnosti. 

 


