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Kluby GpV SGF 
 

 

Online diskusia klubov GpV SGF, 8.5.2021 

 

Zápis a výsledky diskusie: 

 

Zasadnutie otvorila a prítomných privítala predsedníčka sekcie GpV SGF Monika Šišková. 

Cieľom zasadnutia bolo dohodnúť sa medzi zainteresovanými klubmi na harmonograme činnosti           

v prvom polroku 2021, obsahu súťaží a spôsobe, ako budeme plniť 3 súťaže ako podmienku pre 

ministerstvo školstva SR. 

Zasadnutia sa zúčastnilo 25 členov. 

 

Seminár GpV 

Seminár býva organizovaný každý rok začiatkom roku. V tomto roku  nebolo možné zorganizovať 

hromadné podujatie, termín seminára bol posunutý na koniec mája. Plán bol 3 dňový seminár. 

V roku 2021 sa uskutoční 1-dňový seminár 29.5.2021 v Malinove. 

Program a presný časový harmonogram bude poslaný klubom čo najskôr.   

 

Online Festival pohybových skladieb, 26.6.2021 

Čas na prípravu skladieb,  zaslanie prihlášky, nahranie videa, fotografie a hudby do systému RG 

Form je do 11.6.2021. Rozpis aj presné inštrukcie na natočenie videa sú uverejnené na web stránke 

SGF.  

Festival bude streamovaný, prosíme kluby o podporu pri propagácii Festivalu, pri podpore v úlohe 

divákov aj pri diváckom hlasovaní. Všetky informácie sú a postupne budú uverejňované na FB SGF, 

IG SGF a web SGF. 

 

 

 

NAŠE ČÍSLO:  VYBAVUJE: Mária Andrejkovičová  BRATISLAVA: 8.5.2021 
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Súťaž kategórie C 

Účastníci sa dohodli na organizácii súťaží v menších oblastiach (min. 3 kluby). V prípade nepriaznivej 

epidemiologickej situácie môže byť kombinácia prezenčnej súťaže a online súťaže (napríklad 2 kluby 

sú v telocvični a tretí klub sa pridá zaslaním videí online). Kluby sa medzi sebou dohodnú, ako budú 

oblasti organizované a nahlásia na Se SGF do 15.5.2021 na email: andrejkovičová@sgf.sk. 

  

Vekové kategórie: ostávajú podľa dokumentov sekcie GpV SGF na rok 2021 

Obsah súťaží:  ostáva podľa dokumentov sekcie GpV SGF, prípadne môže byť upravený  

na základe dohody medzi klubmi v konkrétnej oblasti na 3, prípadne 2 náradia. 

Odporúčanie: 2 náradia: preskok a prostné. 

Názov súťaže:  Oblastné kolo Slovenského pohára JIPAST, kategória C, oblasť Trnava   

(príklad: účasť klubov: Trnava, Dunajská Streda, Pezinok, Šamorín) 

Termíny:  1. kolo: 5.6./12.6.2021 Prihlášky do: 28.5./4.6.021 

   2. kolo: 19.6.2021  Prihlášky: do 11.6.2021 

Rozpis:  musí byť zverejnený pred súťažou na web stránke SGF (presné inštrukcie  

dostanete v krátkom čase). 

Výsledková listina: musí byť so všetkými náležitosťami zverejnené po súťaži na web SGF. 

   V prípade online súťaže musia byť videá zachované. 

Rozhodovanie: Každá oblasť si nominuje hlavnú rozhodkyňu súťaže (rozhodkyňa s najvyššou  

kvalifikáciou) a 2 rozhodkyne na každé náradie. Všetky nominované  

rozhodkyne budú odmenené podľa ekonomických smerníc SGF. 

Ceny:   Diplomy zabezpečí SGF, klub zabezpečí ceny podľa vlastných možností.  

Slniečka – diplomy sú hotové, napíšte presný požadovaný počet 

Ostatné kategórie – diplomy dáme navrhnúť a vytlačiť 

Diplomy si budú môcť kluby prevziať na seminári GpV, alebo na požiadanie  

budú zaslané poštou. 
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Súťaže Teamgym 

V prvom polroku sa uskutoční súťaž Teamgym v 2 oblastiach: 

Bratislava a západ:  Bratislava, Trnava, Ludanice, Pezinok,.... 

Sever v východ: Závažná Poruba, Spišská Nová Ves, Vrútky,... 

   Súťaž môže byť organizovaná prezenčnou formou alebo online. 

Termín:  dohodnú sa kluby medzi sebou v koordinácii so Zuzanou Marušiakovovu 

Obsah súťaže:  2 disciplíny: preskok, akrobacia  

 

 

Poznámka:  kluby, ktoré si ešte nevybrali zo Se SGF magnézium, žiadame o urýchlené  

vyzdvihnutie. 

 

 

Zapísala:  Monika Šišková, predsedníčka sekcie 

8.5.2021 

 

 

 

  

 
 
 


