
ZÁPIS k zasadnutiu sekcie MG 14.10.2021  
 
Vypracovala: D. Selecká  
Prítomní: Motolíková I., Sukhomlinová T., Selecká D., Dimová A., Kiková H., 
Neospravedlnení: Michrinová M., 
 

Zmena na KRŠ – M. Michrinová odstúpila z komisie rozvojového športu, namiesto nej navrhuje na 

funkciu L. Babjaková. 

Klasifikačný poriadok - Hlavnou náplňou zasadnutia sekcie bolo vypracovanie klasifikačného 

poriadku na rok 2022. Členky sekcie zapracovali jednotlivé pripomienky ostatných členiek sekcie 

a komisií. Novou súčasťou klasifikačného poriadku budú spoločné skladby C programu. Obsahovo 

priblížime náplň zostáv na seminári MG.  

U: spracovanie C programu do klasifikačného poriadku – L. Babjaková 

U: zaslať nový klasifikačný poriadok klubom – H. Kiková 

Domáce súťaže  

16.10. – Kvalifikácia východ C program  

24.10.2021 – MSR B program ZMENA NA ŽIADOSŤ ORGANIZÁTORA 

13.-14.11 – SPMG C 

28.11.2021 MSR 2,3 a SS ZMENA NA ŽIADOSŤ ORGANIZÁTORA 

Seminár MG - Termín semináru 4.12.2021 v CGŠ v Malinove. Seminár bude orientovaný na všetky 

súčasti sekcie MG – A, B, C program. Taktiež diskusia k novým pravidlám MG a praktickým ukážkam.  

Financovanie – do konca rok 2021 VV výnimočne schválilo 3.000 € na nákup náčinia pre potreby 

sústredení SGF v príprave na ME a MS 2022.  

U: naplánovanie nákupu potrebného náčinia  

FIG licencia trénerov – od 12.6.2021 je potrebné, aby tréneri, ktorí sa budú zúčastňovať súťaží pod 

záštitom FIG boli oficiálne registrovaný v FIG databáze. Je potrebné, aby trénerky, ktoré pracujú 

s deťmi zaradenými jednotlivých reprezentačných úsekoch prešli školením WADA. 

Fyzioterapia – Nina Nováková za 09/2021 nevyužité vyhradené hodiny. Sekcia MG apeluje na 

trénerov detí zaradených v jednotlivých úsekoch, aby využívali vyhradené hodiny na fyzioterapiu, aby 

najmä tréneri mali prehľad o zdravotnom stave gymnastiek.  

Plány na rok 2022 

U: termínová listina domácich súťaží na prvý polrok 2022  

U: plán kontrolných tréningov / pretekov na zaradenie gymnastiek do úsekov 

Testovanie a zaradenie gymnastiek do úsekov na rok 2022 na základe testovania – január 2022 

a výsledkov zo súťaží za druhý polrok 2021.  

U: plán sústredení na prvý pol rok 2022 


