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Kluby parkúr SGF 
 

 

Online diskusia klubov parkúr SGF, 8.5.2021 

 

Zápis a výsledky diskusie: 

 

Zasadnutie otvorila a prítomných privítala predsedníčka sekcie GpV SGF Monika Šišková, do ktorej je 

parkúr momentálne začlenený. 

Zdôraznila, že aktivity SGF smerom ku klubom parkúr sú ponuka, ktorú každý podľa vlastného 

zváženia akceptuje a pripojí sa, alebo nie. Je to dobrovoľné.  

   

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 10 členov. 

 

V krátkej úvodnej diskusii jednotlivé kluby informovali, ako momentálne trénujú, aké majú na 

tréning podmienky a podobne. Všetci zúčastnení deklarovali, že začínajú trénovať, návrat je náročný 

z pohľadu splnenia podmienok vládnych nariadení. Členovia trénovali počas ”lock downu” len 

online, niektoré kluby využívajú vonkajšie priestory, niektoré trénujú v malých skupinkách v 

telocvičniach.  

Všetci zúčastnení prejavili záujem zúčastniť sa súťaží, ktoré pripravujeme v prvom polroku. 

 

Registrácia SGF 2021 

V registrácii na rok 2021 bolo zaregistrovaných 13 klubov parkúru s 213 členmi. 

  

 

NAŠE ČÍSLO:  VYBAVUJE: Mária Andrejkovičová  BRATISLAVA: 10.5.2021 

VEC 
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Slovenský pohár parkúru 

Je dôležité, aby sme v prvom polroku zorganizovali pre našich pretekárov minimálne 1, ale ideálne 

by boli 2 súťaže. 

Prítomní sa dohodli, že 1. kolo Slovenského pohára sa bude konať v Malinove 12.6.2021. 

Organizácia súťaže sa bude riadiť aktuálnym Covid automatom.  

V najbližšej dobe pripravíme v Malinove dráhu, ktorá bude na súťaži, fotografie s rozmermi a video 

s ukážkou súťažného behu bude poslané na kluby čo najskôr. 

 

Obsah súťaže:  Speed Run 

Termíny:  1. kolo: 12.6.2021  Prihlášky do: 28.5. 

   2. kolo: bude doplnené 

Rozpis:  musí byť zverejnený pred súťažou na web stránke SGF – spracuje organizujúci  

klub Malina gymnastické centrum v spolupráci so Se SGF (Andrejkovičová) 

Vekové kategórie:  

Mladší žiaci/žiačky: 
Starší žiaci/žiačky: 
Juniori/Juniorky: 
Seniori/Seniorky: 

2010 – 2012 
2007 – 2009 
2004 – 2006 
2003 a st. 

 

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

   Zodpovedný organizátor  

Rozhodovanie: súťaž môžu rozhodovať len kvalifikovaní rozhodcovia – absolventi školenia  

rozhodcov parkúr v januári 2020. 

Hlavný rozhodca: Vladimír Zlatoš 

Ceny:   Medaily a diplomy zabezpečí SGF, klub zabezpečí ceny podľa vlastných  

možností.  
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Seminár parkúru 

Bolo by vhodné, aby si predstavitelia klubov našli čas na spoločnú diskusia ohľadne činnosti SGF 

a parkúru ako jedného zo športov SGF. 

Termín bude spoločne prediskutovaný tak, aby vyhovoval obidvom stranám.  

 

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. 

Účasťou na Festivale si môžete splniť podmienku jedného štartu na súťaži. 

 

Olympijský festival, 23.7.-8.8.2021, X-bionic sphere Šamorín 

Ponuka pre kluby na účasť. Hlavný gymnastický deň bude 25.7.2021 na malom tréningovom  

atletickom štadióne. V tento deň bude súťažiť Barbora Mokošová na OH. 

Možnosti pre kluby: prezentácia na javisku, športové aktivity pre deti a verejnosť na atletickom 

štadióne, stánok. 

Veľmi nám záleží, aby bol parkúr na tomto festivale odprezentovaný. 

Pozvánka bola na všetky kluby zaslaná.  V prípade záujmu kontaktujte do 17.5.2021 

andrejkovicova@sgf.sk 

 

Propagačné video 

SGF pripravuje propagačné video pre parkúr. Natáčať budeme v Malinove. Ponúkame možnosť 

účasti  na natáčaní. V prípade záujmu kontaktujte andrejkovicova@sgf.sk. Presný termín natáčania 

bude oznámený čo najskôr. 
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Požiadavka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu na 3 súťaže v roku. 

Podľa zákona o športe musí každý pretekár splniť niekoľko podmienok na to, aby bol považovaný za 

pretekára športového zväzu: 

• Registrácia v národnej federácii so všetkými náležitosťami (meno, priezvisko, rodné číslo, 

fotografia, bydlisko 

• Uhradenie členského poplatku 

• Účasť minimálne 3 súťažiach   

 

Účasť na 3 súťažiach: 

Termín sa počíta od 1. októbra 2020 do 30. septembra 2021. 30. septembra SGF posiela na 

ministerstvo exporty s termínmi, kedy sa každý pretekár zúčastnil súťaží. K súťažiam musia byť 

vydané a zverejnené rozpisy a výsledkové listiny na web SGF.  Súťaž musí byť vyhlásená SGF a musia 

sa jej zúčastniť min. 3 kluby. Nepočítajú sa súťaže vo vlastnej telocvični len pre členov vlastného 

klubu. 

Na základe týchto a iných údajov dostane SGF rozpočet v roku 2022. Z tohto rozpočtu je podľa 

zákona povinné dať 15% registrovaným klubom a ich členom od 5-23 rokov prislúchajúcu čiastku. 

Takže za súťaže v tomto roku si „vyrobíte“ peniaze na budúci rok z rozpočtu.  

 

 

 

 

 

Zapísala:  Monika Šišková, predsedníčka sekcie 

10.5.2021 

 

  

 
 
 


