
Správa delegáta SGF zo súťaže 
 
Názov súťaže: MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA   kategória C 
Dátum: 26. 11. 2022 
Usporiadateľ: Z poverenia SGF Klub športovej gymnastiky Handlová 
Miesto: Základná škola Mierové námestie 255, Handlová 
Riaditeľ pretekov: Mária Kotríková 
Hlavná rozhodkyňa: Ing. Laura Koštialová 
Tajomník súťaže: Anna Pukačová 
Delegát SGF: Mgr. Vladimír Káčer 
Lekárska služba: Červený kríž 
Vedúca počtárskej komisie: Ing. Zuzana Šálová 
 
Organizácia: Súťaž prebiehala v telocvični Základnej školy v Handlovej. Technické zázemie 

pretekov bolo v priestoroch kabinetu telesnej výchovy a kancelárii pretekov na prvom 

poschodí telocvične, kde sa uskutočnila porada trénerov a rozhodcov, ktorú riadila hlavná 

rozhodkyňa. Preteky boli výborne organizované, zázemie s veľkým počtom dobrovoľníkov. 

Po nástupe pretekárov a rozhodcov odznela hymna SR, po príhovore prezidentky SGF 

PaedDr. Moniky Šiškovej, zahájila preteky riaditeľka pretekov.  

Náradie po vizuálnej kontrole bolo pripravené a zodpovedalo podmienkam pretekov.  Boli 

zabezpečení pomocníci, ktorí pomáhali pri výmenách dopadových plôch a náradia. Počas 

pretekov boli zabezpečené technické pomôcky a ozvučenie súťaže. Hlavná rozhodkyňa 

zabezpečila rozdelenie nominovaných rozhodcov a kontrolu hodnotenia. Počas pretekov sa na 

cvičebnej ploche zdržiavali len pretekárky príslušnej kategórie a tréneri za jednotlivé kluby.  

Súťaž  prebiehala podľa časového harmonogramu, ktorý bol viditeľne umiestnený 

v priestoroch telocvične a chodby. Samotný pretek bol organizovaný a riadený. Súťaž 

prebiehala plynulo. Výsledky sa spracovávali priebežne a po ich vyhlásení boli vyvesené na 

dvoch viditeľných a dostupných miestach. Hlavná rozhodkyňa usmerňovala rozhodcov 

a riešila všetky záležitosti týkajúce sa rozhodovania. Pretekárky, rozhodkyne a trénerky mali 

k dispozícii šatne, wc, občerstvenie, bufet a pre deti nakrájané banány a jablká. Približný 

počet divákov bol okolo 450. Diváci mali k dispozícii tribúnu. 

 

Úroveň rozhodovania: Pretek riadila hlavná rozhodkyňa. Počas rozhodovania bola 

uskutočnená kontrola hodnotenia výkonov. Výkony cvičencom boli oznamované formou 

ukazovateľa výsledkov. Hlavná rozhodkyňa erudovane riadila a sledovala činnosť všetkých 

rozhodcov počas pretekov.  

 



Priebeh pretekov: Porada rozhodcov prebehla v kancelárii pretekov. Organizátor skontroloval 

počty pretekárov za jednotlivé kluby. Pred samotným pretekom bolo umožnené všetkým 

pretekárom  rozcvičenie na každom náradí v telocvični. Pretek prebiehal plynulo. Súčasne 

pretekali len dievčatá v kategórii ženy a juniorky /z dôvodu nižšieho počtu pretekárok/, čo 

nemalo žiadny vplyv na úroveň preteku. Vyhodnotenia sa zúčastnila riaditeľka pretekov, 

delegát GPV, poslankyňa mestského zastupiteľstva v Handlovej. Pretek prilákal do telocvične 

viac ako 450 divákov /odhad/. Počas preteku prišli pozdraviť súťažiace aj primátorka mesta 

Handlová a delegácia z družobného mesta Zábřeh. 

 

Vyhodnotenie pretekárok.  V každej kategórii získali pretekárky diplom, pohár, medailu, 

a tašku plnú sponzorských darčekov.  

Vysoko hodnotím prípravu pretekov zo strany organizátorov.  

 
Športová úroveň: 
 

Ženské zložky 

 Najmladšie žiačky Mladšie žiačky Staršie žiačky Juniorky Seniorky 

  Počet pretekárok 25 29 25 12 6 

 

Kluby: AŠG Košice, ŠG Topoľčany, GA-BA Bratislava, Happy Gym Pezinok, ŠKŠG Gyta 

Poprad, GaF Žilina, KŠG Slávia Trnava, LA Liptovský Mikuláš, Argi Academy Žilina, XBS 

gymnastics Šamorín, GK Elán Prievidza, AriwaGym-OZ Bratislava, KŠG Liptovský Mikuláš, 

KŠG Handlová, LUNA GYM Poprad, KŠG Martin, Slávia PU Prešov, Slávia GC Bratislava,  

 

Zranenia: Počas súťaže v čase 14.40 sa zranila pretekárka Viktória L. z klubu ŠG Topoľčany. 

Zranenie krku pri páde z kladiny. Zranenie bolo ošetrené bez nutnosti návštevy lekára. 

Počas súťaže v čase 16.40 sa zranila pretekárka Laura O. z klubu Happy Gym Pezinok.  

Zranenie kolena pri doskoku na prostných. Zranenie bolo ošetrené obkladom, fixáciou a bolo 

prerušené jej ďalšie účinkovanie v pretekoch. Zdravotnícky pracovník odporučil pri 

pretrvávajúcej bolesti návštevu lekára. 

Ďalšie tri zranenia boli menšieho charakteru a boli ošetrené obkladom a následnou čiastočnou 

fixáciou. 

 



Pripomienky a podnety: Nakoľko organizátor musel rešpektovať nariadenie  mesta Handlová 

o úsporných opatreniach v oblasti šetrenia energií bolo v telocvični chladnejšie.  

 

Topoľčany  27.11.2022     __________________ 

                   Mgr. Vladimír Káčer 

delegát SGF 

	


