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Vážení predsedovia klubov, 

Na základe skúseností z prvého polroku 2021 a rozhodnutia sekcie GpV SGF Vám 

zasielam informácie o organizácii súťaží a termínoch na druhý polrok 2021. 

Sezóna od 1.10.2020 do 30.9.2021 – počet štartov pretekárov do 23 rokov sa 

bude počítať na výpočet rozpočtu a dotácie pre kluby v roku 2022. Žiadam Vás 

preto, aby ste si vo vlastnom záujme doplnili účasť na súťažiach do informačného 

systému SGF čo najskôr. Posledný termín je do 30.9.2021. 

 

Termínová listina sekcie GpV na rok 2021                      úprava 28.8.2021 

Kategória „C“ 

Vzhľadom k epidemiologickej situácii budú súťaže v kategórii C prebiehať 

v podoblastiach (po dohode min. 3 kubov). Organizácia súťaže bude závisieť od 

momentálnej situácie a COVID automatu pre danú oblasť, teda prezenčne, online 

alebo kombinovane. 

Súťaže nebudú postupové, v tomto roku sekcia GpV nebude organizovať 

celoslovenské súťaže. 

Termíny súťaží a účastnícke kluby je potrebné nahlásiť na SE SGF do 10.9.2021 na 

emailovú adresu andrejkovičová@sgf.sk 

Rozpisy je potrebné uverejniť na web SGF do 23.9.2021 

 

Podoblasti – odporúčané termíny  

O1 O2 O3 súťažiaci 

23.10.2021 6.11.2021 27.11.2021 chlapci aj dievčatá 

 

 

 

 

 

Sekcia GpV informuje 
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Pohybové skladby: 

Festival pohybových skladieb je plánovaný na december,  v prípade priaznivej 

epidemiologickej situácie sa uskutoční prezenčne. V prípade nepriaznivej situácie 

sa Festival preloží na jar 2022.  

 

11.12.2021 Festival pohybových skladieb Trnava 

 

Teamgym a Mini Teamgym 

18.9.2021 Mini Teamgym Spišská Nová Ves  

26.9.2021 Teamgym Cup (Teamgym a Mini 
Teamgym) 

Malinovo 

21.11.2021 TeamGym Závažná Poruba 

 

O pohár Mariany Némethovej-Krajčírovej – súťaž bude organizovaná ako medzi 

klubová súťaž za účasti min. 3 klubov 

 

Súťaž o Päť olympijských kruhov – súťaž bude organizovaná ako medzi klubová 

súťaž za účasti min. 3 klubov 

 

Mini Teamgym – súťaž bude organizovaná ako medzi klubová súťaž za účasti min. 

3 klubov 

 

Školské súťaže ( SAŠŠ ) v školskom roku 2020/2021 neboli organizované. 

Na školský rok 2021/22 pripravujeme v spolupráci so SAŠŠ nový koncept. 
 

Medzinárodné podujatia:  

3.-8.10.2021 Golden Age Rethymno / GRE 
 

Medzinárodné kampane:  

20.- 26.9.2021 Európsky týždeň športu  
 

Vzdelávanie: 

3.-4.9.2021 Vzdelávací víkend pre trénerov GpV Európska gymnastika, online 

17.-19.9.2021 Školenie trénerov Teamgym 
III.triedy - ČGF 

Praha 

13.11.2021 Seminár pre trénerov skokov na 
trampolíne – základy skokov na 
trampolíne 

Košice 
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Zasadnutia sekcie GpV SGF: 

12.1.2021 Zasadnutie sekcie online 

12.4.2021 Zasadnutie sekcie online 

8.5.2021 Diskusia sekcie GpV SGF a klubov GpV online 

23.8.2021 Zasadnutie sekcie online 

15.11.2021 Zasadnutie sekcie 
 

Klubové súťaže:  

Ak máte naplánovanú klubovú súťaž a chcete ponúknuť účasť aj iným klubom, 

pošlite nám túto informáciu čo najskôr. 

 

18.12.2021 Vianočná guľa Poprad 

20.12.2021 Vianočný pohár Handlová 

 

 

PaedDr. Monika Šišková, predsedníčka sekcie GpV SGF 

V Bratislave, 26.8.2021 


