
 

 

 

 
 
   

     1. kolo Slovenkého pohára JIPAST v Parkoure 
                 12.júna  2021,  CGŠ Malinovo 

 
 

 

 
A/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA      
                                                                       

SEKCIA Parkour 

USPORIADATEĽ Z poverenia SGF -  Malina Gymnastické centrum 

DÁTUM 12.6.2021 

MIESTO Centrum Gymnastických Športov Malinovo 

ČINOVNÍCI Riaditeľ: 
Tajomník: 
Hlavný rozhodca: 
Delegát SGF: 
Moderátor 
Ved. počt. kom. 
Ved. nástupu: 
Lekár: 
Ved. techn. čaty: 

Martin Csiaki 
Katarína Csiaki 
Vladimír Zlatoš 
Monika Šišková 
Organizátor doplní 
Doplní organizátor 
Nicolas Černák 
Organizátor doplní 
Doplní organizátor 

PRIHLÁŠKY Uzávierka: 5.6.2021  
Prihlášky zasielajte na adresu SGF: 
gymnastics@sgf.sk,  
v opise na: malinagym@malinagym.sk 
Prihlášky po tomto termíne nebudú akceptované! 
Použite vzor prihlášky. 
Prihlášky sú záväzné. V prípade neúčasti bez 
ospravedlnenia najneskôr 2 dni pred súťažou, budú 
vysielajúcemu klubu vyúčtované náklady spojené s 
účasťou členov klubu v súťaži ( štartovné, ubytovanie 
a podobne ). 

SÚŤAŽNÁ DISCIPLÍNA SPEED RUN 

Štartovné poradie pretekárov bude určené žrebovaním. 

Medzi štartom a cieľom musí pretekár prejsť všetky prekážky na dráhe 
podľa pokynov. V prípade, že pretekár neabsolvuje niektorú z prekážok, 
môže sa vrátiť a chybu napraviť. Ak pretekár neabsolvuje niektorú z 
prekážok a chybu nenapraví, je diskvalifikovaný.  

  
Pretekár absolvuje stanovenú dráhu 1x (dráha má 2 kolá)./ viď video 
https://drive.google.com/file/d/1hzXfXBHLJU7crpA-OXe71i9Ee8hDwCcF/view 

Podľa pravidiel má pretekár možnosť sa nahlásiť na druhé kolo, do 
výsledkov sa bude v takomto prípade počítať čas druhého kola.  

ROZPIS 

mailto:gymnastics@sgf.sk
mailto:malinagym@malinagym.sk
https://drive.google.com/file/d/1hzXfXBHLJU7crpA-OXe71i9Ee8hDwCcF/view


 

 

NESÚŤAŽNÁ 
DISCIPLÍNA 

FREESTYLE 

Kluby môžu prihlásiť pretekára, ktorý si chce vyskúšať disciplínu Freestyle 
Freestyle bude po odpretekaní všetkých pretekárov vo Freerun. 

ŽREBOVANIE Uskutoční sa po uzávierke prihlášok. 

TECHNICKÁ PORADA Uskutoční sa v mieste súťaže 12.6.2021 o 10:30 hod. Na porade 

musí byť prítomný tréner / zástupca klubu a rozhodcovia. 

UBYTOVANIE Na náklady vysielajúcej zložky. 

STRAVOVANIE Na náklady vysielajúcej zložky. 

CESTOVNÉ Na náklady vysielajúcej zložky. 

KANCELÁRIA 
PRETEKOV 

Bude otvorená 12. júna 2021 od 09:00 hod. v mieste súťaže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B/ ŠPECIÁLNE USTANOVENIA 

PREDPIS Preteká sa podľa platných pravidiel FIG, požiadaviek sekcie Parkour SGF 
a smerníc SGF. 

SÚŤAŽIACI Mladší žiaci/žiačky: 
Starší žiaci/žiačky: 
Juniori/Juniorky: 
Muži/Ženy: 

2009 – 2011 
2006 – 2008 
2003 – 2005 
2002 a st. 

PODMIENKY ÚČASTI - Platná registrácia v SGF pre rok 2021 
- Lekárska prehliadka nie staršia ako 1 rok 
- Účasť na prezentácii v čase stanovenom v rozpise 
- Povinnosť vyslať jedného rozhodcu/-kyňu na náklady klubu 

s menovitým nahlásením v prihláške ( pri nesplnení podmienky 
pokuta 100,-EUR – uhradí sa na účet SGF na základe vystavenej 
faktúry. 

- Štartovné 10,-EUR (registrovaný pretekár) 
Štartovné 15,-EUR (neregistrovaný pretekár) 
Uhradiť na účet organizátora 
IBAN: SK75 3100 0000 0040 9007 9004 
Do poznámky uviesť názov klubu / meno pretekára! 

OBLEČENIE Podľa pravidiel FIG – Súťaží sa na boso / v čistej športovej obuvy. 

PROTESTY Podľa pravidiel FIG a súťažného poriadku SGF. 



 

 

TITULY A CENY Jednotlivci na 1.-3. mieste obdržia diplomy a vecné ceny podľa možností 
usporiadateľa. 

ČASOVÝ PROGRAM Sobota, 12.6.2021 
09:00 – 10:50 Príchod a prezentácia pretekárov a voľný tréning 
10:30 – 10:50 Porada trénerov a rozhodcov 
11:00 – 11:15 Otvorenie pretekov a začiatok disc. FreeRun 
11:15 – 12:00 Preteky mladších žiakov/žiačok  
12:00 – 12:15 Vyhlásenie výsledkov mladších žiakov/žiačok 
12:15 – 13:00 Preteky starších žiakov/žiačok 
13:00 – 13:15 Vyhlásenie výsledkov starších žiakov/žiačok 
13:15 – 14:00 Preteky juniorov/junioriek 
14:00 – 14:15 Vyhlásenie výsledkov juniorov/junioriek 
14:15 – 15:00 Preteky mužov a žien 
15:00 – 15:15           Vyhlásenie výsledkov mužov a žien 
15:15 – 16:00           Nesúťažná disc. Fee style 

 
C/ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

ORGANIZAČNÉ 
POKYNY 

Organizátor si vyhradzuje právo na nevyhnutné zmeny v časovom 
programe a kategóriách podľa počtu prihlásených pretekárov/pretekárok. 
Cvičiť sa bude na kobercoch. Na boso, alebo v športových 
prezuvkách!!! 
Tréneri sú počas celej súťaže zodpovední za svojich pretekárov/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 Csiaki 
      Predsedníčka sekcie Parkour SGF            Riaditeľ súťaže                              
 
                                                                            Prezident SGF 
                                                                          Mgr. Ján Novák 
                                                              

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

