
 

 

 

Zápisnica zo zasadnutia  RK a TMK  zo dňa 23.3.2021 

 
Prítomne : Motolíková Ivana, Rohlíčková Silvia, Koteková Lenka, Sukhomlinova Tatiana, 

Korinková Ildiko, Kilianová Ľubov  

 

1. Testovanie  reprezentačných výberov   

Termín testovania RV  – august 2021 zostava. Testovanie pre RV 2 bude otvorene (  pre 

zaradene pretekárky je povinne). Výsledky testovanie sú  jedným z kritérií do zaradenia do RV      

 Naplň testov všeobecnej a špeciálnej športovej pripravenosti zostava bez zmien . 

 

2. Kritéria  zaradenia do RV  

Kritéria zaradenia do RV sú podľa dokumentu „ Limity na zaradenie gymnastiek do RD a RV 

pre rok 2021“:  

1.Účasť na kontrolných pretekoch 

2.Účasť na domácich podujatiach SGF  

3.Účasť na testovaní 

4.Splnenie limitov 

TMK a RK   navrhuje doplniť bod : po MSR pre každý z úsekov je možne prizvať gymnastky , 

nezaradene do RV na tréningové zrazy výberov  na návrh TMK a RK. Pobyt na tréningovom 

zraze gymnastka a trenerka gymnastky hradia samé .  

Zároveň na návrh zodpovedných tréneriek – koordinátorov( po konzultácii s členkami sekcie a 

komisii)  gymnastka , zaradená do RV 1 a RV2 môže byt vyradená ak nespĺňa požadovane 

kritéria   ( slabá špeciálna športová pripravenosť – nepreukáže potrebnú výkonnosť na 

tréningových zrazoch ). 

 

3. Návrh zaradenia povinných prvkov do zostav pre gymnastky , zaradene do RV  

TMK  po konzultácii s členkami RK  navrhuje zvážiť zaradenie povinných prvkov do zostav  

pre gymnastky , zaradene do RV . Jedna sa o určite prvky BD, AD a R , ktoré by sa vytypovali 

po zverejnení nových pravidiel MG.  

Cieľ  zaradenia povinných prvkov : čo najskôr sa pripraviť na nove pravidla MG. 

Za zváženie stoji a zaradenie týchto prvkov v druhej polovice roku 2021 .  Tuto otázku  členky 

komisii TMK a RV by  radi prebrali aj na stretnutí s trénerkami klubov . 

 

4. Domáce súťaže: 

V tejto situácii , keď sme skoro rok boli zatvorene doma ( s malými výnimkami), je potrebne 

,aby po uvoľnení opatrení ( otvorení telocvični) čo najskôr rozbehnúť súťaže. Zároveň , 

nechcem znechutiť deti ,trénerky a rodičov   zlým umiestnením na pretekoch . 

Členky  komisii navrhujú rozbehnúť domáce klubové súťaži formou „ otvorených súťaži“: 

- Je možne vybrať s akým počtom zostav gymnastka bude pretekať ( jedna , dve , tri..)  

- Zostavy sa hodnotia, ale  všetky  gymnastky dostavajú diplom o účasti , nevyhlasujú sa víťazky 

kategórii, výsledková listina môže byt zverejnená len s udaním výsledkov , bez umiestnenia  

 

Počet zúčastnených klubov a pretekárok a opatrenia budú sa riadiť podlá nariadení UVZ SR.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rozhodcovská komisia  

 Príprava systému vzdelávania a harmonogramu školení rozhodkýň všetkých kategórií v 

novom olympijskom cykle (FIG CoP 2022 – 2024)  

 Príprava rozhodkýň k skúškam FIG medzinárodnej rozhodkyne, pričom cieľom je 

vyškolenie min. 2 nových medzinárodných rozhodkýň (jeseň 2021).  

 Príprava obsahu rozhodcovských skúšok k januáru 2022.  

 Pravidelné vypracovanie výstupov smerom k trénerkám a rozhodkyniam (tanečné 

krokové variácie, dlhé preparácie, nelogické spojenia, manipulácie AD a iné) a to v 

koordinácii s komisiou výkonnostného športu a trénersko-metodickou komisiou.   

 

1. Reštart súťaží v roku 2021  
- prvý polrok, len forma priateľských, klubových pohárových súťaží bez postupov, ako 

motivácia pre gymnastky, trénerky, rozhodkyne, zredukovať počet zostáv, nech zacvičí každá 

gymnastka bez rozdielu kategórie a výkonnosti toľko zostáv, koľko zvládne, 

nehodnotiť výkony a známky, ale motivovať všetkých k pokračovaniu v športovej činnosti 

Vyhodnotenie bez udeľovania medailí a poradia. 

- Zvážiť modifikáciu panelu rozhodkýň (znížiť počet rozhodkýň na súťaži) 

 

2. Jednotlivkyne / spoločné sklady 
- reakcia na návrh na zrušenie súťaží spoločných skladieb v roku 2021 bola negatívna, viaceré 

kluby požadujú ponechať súťaže spoločných skladieb, dvojíc a trojíc, nakoľko niektoré 

gymnastky a kluby s väčším počtom registrovaných členov sa výkonnostne nestačia pripraviť 

na súťaže jednotlivkýň, naopak by privítali takéto typy súťaží, kde vedia zapojiť viac členov 

- ako to zasiahne kluby, stihneme sa pripraviť na súťaže jednotlivkýň a zároveň na spoločné 

skladby aj nové pravidlá (FIG CoP 2022-2024) – ponechať na výber klubom a trénerom, v akej 

kategórii jednotlivkýň alebo spoločných skladieb budú gymnastky štartovať aby splnili počet 

súťaží v roku 

 

3. Školenie rozhodkýň 
- News letter FIG, SGF neschválila preklad do slovenského jazyka, ani Xénia Kilianová 

neprijala moju ponuku aj s finančným ohodnotením na preklad pre pracovnú zaneprázdnenosť.   

- navrhujeme pravidelnú online otvorenú diskusiu k pravidlám a hodnoteniu zostáv min. 1x do 

mesiaca pre rozhodkyne a trénerky  

- nové pravidlá vyjdu až v polovici apríla /info zo zákulisia FIG/ dovtedy sa nebudeme 

zaoberať školením nových rozhodkýň 

- webinár FIG by mal byť koncom apríla otvorený pre všetkých / vyzveme všetkých na aktívnu 

účasť/ keď sa zverejní termín 

- školenia a seminár pre trénerky a rozhodkyne pripravíme v druhej polovici roka, respektíve 

začiatkom roka 2022 

 

4. Pravidlá 
- určite musíme upraviť hodnotenie v jednotlivých programoch A,B, C na Slovensku 

- aké potrebuje úpravy budú potrebné pre národný B a C program oproti pravidlám FIG zistíme 

až po zverejnení znenia nových pravidiel FIG 

- A program je daný celosvetovo (pravidelne sledovať dokumenty na stránkach FIG a UEG 

- návrh je na jesenné súťaže A a B programu jednotlivkýň pripraviť úpravy, ktoré by mohli 

reflektovať na zmeny v pravidlách FIG a zaistil by sa tak plynulý prechod na nové pravidlá (nie 

systém hodnotenia, ale hlavne obsah zostáv...napr. počet prvkov v zostavách, počet AD atď. 

zistíme až keď budú nové FIG pravidlá zverejnené a obratom pripravíme pre kluby, trénerky 

a rozhodkyne usmernenie 

 


