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ROZPIS SÚŤAŽE 

 

A/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA      
                                                                       

SEKCIA Gymnastika pre všetkých 

ORGANIZÁTOR  Z poverenia SGF TJ Sokol Bratislava I.   

DÁTUM 26.9.2021 

MIESTO Centrum gymnastických športov Malinovo, Družstevná 575, 

Malinovo 

ČINOVNÍCI Riaditeľ: 

Tajomník: 

Hlavný rozhodca: 

Delegát SGF: 

Ved. počt. kom. 

Hudobný technik: 

Zdavotnícky dozor: 

Martin Gorel 

Zuzana Marušiaková 

Zuzana Marušiaková 

- 

Roman Čatloš 

Miloš Marušiak 

Doplní organizátor 

PRIHLÁŠKY Uzávierka: 11. september 2021   

GpV C: gymnastics@sgf.sk 

V opise na: zuzana.marusiakova@gmail.com 

Prihlášky po tomto termíne nebudú akceptované!  

Prihlášky sú záväzné. V prípade neúčasti pretekára/-ky bez 

ospravedlnenia najneskôr 2 dni pred súťažou, budú 

vysielajúcemu klubu vyúčtované náklady spojené s účasťou 

členov klubu v súťaži ( štartovné, ubytovanie a podobne ). 

ŠTARTOVNÉ 5eur pretekár prezenčne. Hradí sa na mieste v hotovosti. 

ŽREBOVANIE Uskutoční sa po uzávierke prihlášok. 

TECHNICKÁ PORADA Uskutoční sa v mieste súťaže 26.9. o 10:00 hod. Na porade 

musí byť prítomný tréner / zástupca klubu a rozhodkyne. 

Platí len pre družstvá s priamou účasťou. 

UBYTOVANIE Na náklady vysielajúcej zložky 

STRAVOVANIE Na náklady vysielajúcej zložky 

CESTOVNÉ Na náklady vysielajúcej zložky 

KANCELÁRIA 

PRETEKOV 

Bude otvorená 26.9. 2021 od 9:00 hod. v mieste súťaže 

 

 

 

 

https://www.sgfpreteky.sk/


B/ ŠPECIÁLNE USTANOVENIA 
 

PREDPIS Teamgym: 

Preteká sa podľa platných pravidiel EG, Pravidlá pre súťaž 

TEAMGYM pre MSR vydaných v máji 2017 a platných od 

roku 2018, bez pohybovej skladby. 

Mini Teamgym: 

Preteká sa podľa pravidiel pre súťaž Mini Teamgym vydaných 

v roku 2021. 

SÚŤAŽIACI Vekové kategórie: 

Teamgym 

 

 

Mini Teamgym 

 

Žiaci      rok narodenia 2010 a mladší  

Juniori   rok narodenia 2009 -2005  

Seniori  rok narodenia 2004 a starší 

Slniečka: 2015-16 

Najml. žiactvo: 2013-14 

ml. žiactvo:       2011-12 

st. žiactvo:        2008-10 

juniori:              2006-07 

seniori:             2005 a st. 

 

PODMIENKY ÚČASTI - Platný registračný preukaz SGF 
- Účastníci sa preukážu platným testom nie starším ako 

48 hodín, potvrdením o očkovaní alebo prekonaní 
COVID. Neplatí pre deti do 12 rokov. 

- Účasť na prezentácii v čase stanovenom rozpise 
- Povinnosť vyslať jedného rozhodcu/-kyňu na náklady 

klubu s menovitým nahlásením v prihláške 
- Odovzdanie vyplnených formulárov všetkých 

disciplín, družstvá online zašlú aj nahraté videá, 
(nie zostrihané  s označením družstva a kategórie) 
vyplnené formuláre  na akrobaciu a preskok do 
23.9.2021 na adresu: 
zuzana.marusiakova@gmail.com 

OBLEČENIE Podľa pravidiel UEG 

NOMINÁCIA 

ROZHODCOV 

Teamgym: 

Každý zúčastnený klub má povinnosť vyslať jedného 

rozhodcu s platnou kvalifikáciou na náklady klubu 

Mini Teamgym: 

Každý zúčastnený klub má povinnosť vyslať jedného 

rozhodcu s platnou kvalifikáciou na ŠG ženy, kategória C na 

náklady klubu. 

PROTESTY Podľa pravidiel UEG a súťažného poriadku SGF 

TITULY A CENY Družstvá získajú diplomy a ceny podľa možností 

usporiadateľa 

ČASOVÝ PROGRAM Nedeľa, 26.9.2021  

 Teamgym 

  9.00-10.00    príchod a prezentácia  

 10,00 10:30   technická porada  

 10,00-10,30   organizované rozcvičenie  



 10.00             otvorenie  

 10,30-12,00   preteky  

 12,00             vyhlásenie výsledkov 

 

Mini Teamgym 

12:00 – 13:30 príchod, prezentácia a rozcvičenie 

13:30              otvorenie  

13:45 – 15:00 preteky  

16:00              vyhlásenie výsledkov 

 

C/ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

ORGANIZAČNÉ 

POKYNY 

Organizátor si vyhradzuje právo na nevyhnutné zmeny v 
časovom programe podľa počtu prihlásených pretekárok. 
Hudobný sprievod musí byť zaslaný online alebo nahraný na 
samostatnom USB s označením družstva, vekovej kategórie 
a klubu – spresní organizátor. 
Tréneri sú počas celej súťaže zodpovední za svoje pretekárky. 

DOPING Zakázaný 

VÝSLEDKY Usporiadateľ zašle v elektronickej podobe na Se SGF 
a zúčastneným klubom v deň súťaže. Se SGF uverejní 
výsledky na stránke www.sgf.sk  

SPRACÚVANIE 

OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb sa riadi 
NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých 
osôb zverejňuje usporiadateľ na svojom webovom sídle, 
prípadne sú dostupné vo fyzickej podobe v jeho sídle. 
Informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb zo 
strany Slovenskej gymnastickej federácie sú zverejnené na 
webovom sídle www.sgf.sk v sekcii SGF – GDPR – ochrana 
osobných údajov. 

 

  

 

 

PaedDr. Monika Šišková     Martin Gorel 

         Predseda/-níčka sekcie                            Riaditeľ/-ka súťaže

                                                     

Mgr. Ján Novák 

Prezident SGF 

http://www.sgf.sk/
http://www.sgf.sk/

