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1 KALENDÁR SÚŤAŽÍ 
 
 

mesiac: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Olympijské hry             

Majstrovstvá sveta         x    

Juniorské majstrovstvá sveta             

Majstrovstvá Európy      x       

Juniorské majstrovstvá Európy      x       

Svetový pohár 4x    x         

Svetová letná univerziáda      x       

Slovak RG Open      x       

Majstrovstvá Slovenska A     x        

Majstrovstvá Slovenska B     x        

Majstrovstvá Slovenska - skladby           x  

Slovenský pohár A   x x         

Slovenský pohár B   x x         

Slovenský pohár C       x       

Oblastná kolá C – jednotlivkyne 2x     x        

Umelecké skladby   x x x x     x  

 
 
 

2 POSTUPOVÉ A VIACKOLOVÉ SÚŤAŽE 
 
 
Slovenský pohár v modernej gymnastike, 1. kolo 

Trvanie: 1-2 dni 
Účasť: Účasť na SPMG je podmienená splnením podmienok uvedených v dokumente 

Súťažný poriadok SGF, str. 10, odstavec 2.5. Súťaže je vyhlásená pre program A a B. 
Účel: SPMG je kvalifikačná súťaž na M SR v príslušnej kategórii.  
Vyhodnotenie: Vyhodnotenie viacboja.  

Vyhodnotenie 1.-3. miesta v náčiní, ak sa súťaže zúčastní min. 3 gymnastky z min. 3 
klubov.  

 
 
Slovenský pohár v modernej gymnastike, 2. kolo 

Trvanie: 1-2 dni  
Účasť: Účasť na SPMG je podmienená splnením podmienok uvedených v dokumente 

Súťažný poriadok SGF, str. 10, odstavec 2.5. Súťaže je vyhlásená pre program A a B. 
Účel: SPMG je kvalifikačná súťaž na M SR v príslušnej kategórii.  
Vyhodnotenie: Vyhodnotenie viacboja.  

Vyhodnotenie 1.-3. miesta v náčiní, ak sa súťaže zúčastní min. 3 gymnastky z min. 3 
klubov.  
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POSTUP NA M SR: 
Podmienkou kvalifikácie na M SR je účasť na min. 1 kole Slovenského pohára v modernej gymnastike. 
Na M SR postupuje prvých 10 pretekárok v kategórii s najvyšším skóre viacboja. Do hodnotenia sa 
počíta lepší výsledok z oboch kôl SPMG. Nominované sú 3 náhradníčky zostupne podľa výšky 
dosiahnutého skóre1. 
 

1. miesto  10 bodov 
2. miesto  9 bodov 
3. miesto  8 bodov 
4. miesto  7 bodov 
5. miesto  6 bodov 
6. miesto  5 bodov 
7. miesto  4 body 
8. miesto  3 body 
9. miesto   2 body 
10. miesto  1 bod  

 
 
Slovenský pohár v modernej gymnastike 1, 2 - vyhodnotenie 

Termín:  SPMG 2 
Účel: Slovenský pohár je viackolová súťaž jednotlivcov programu A a B MG. Preteky sú 

riadené jednotlivými sekciami podľa Súťažného poriadku SGF a platnými pravidlami 
FIG (prípadne úpravami SGF a sekcií). Do hodnotenia sa započítavajú iba výsledky 
z viacboja. Víťazkou SPMG sa stane pretekárka, ktorá získa najvyšší počet bodov 
z dvoch kôl SPMG. Vyhodnotenie prebieha priamo na druhom kole SPMG. Do súťaže 
sa nemôže zapojiť pretekárka, ktorá sa nezúčastnila oboch kôl SPMG.  

Vyhodnotenie: Vyhodnotenie viacboja. 
 
 

Umiestnenie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

Body 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 

Umiestnenie 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

Body 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 

Umiestnenie 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 

Body 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 

Umiestnenie 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 

Body 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Pokiaľ sa gymnastka v čase konania SPMG zúčastňuje inej vyššej súťaže a plní si tým reprezentačné 
povinnosti a nezúčastní sa tak ani jednej z kvalifikácii, je ospravedlnená a môže sa automaticky 
zúčastniť M SR. 
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Oblastná kvalifikácia západ C 

Trvanie: 1 deň 
Účasť: Účasť na oblastnej kvalifikácii je podmienená splnením podmienok uvedených 

v dokumente Súťažný poriadok SGF, str. 10, odstavec 2.5. Súťaže je vyhlásená pre 
program C. 

Účel: Oblastná kvalifikácia je kvalifikačná súťaž na SPMG C v príslušnej kategórii. 
Vyhodnotenie: Vyhodnotenie viacboja. 
 
 
Oblastná kvalifikácia východ C 

Trvanie: 1 deň 
Účasť: Účasť na oblastnej kvalifikácii je podmienená splnením podmienok uvedených 

v dokumente Súťažný poriadok SGF, str. 10, odstavec 2.5. Súťaže je vyhlásená pre 
program C. 

Účel: Oblastná kvalifikácia je kvalifikačná súťaž na SPMG C v príslušnej kategórii. 
Vyhodnotenie: Vyhodnotenie viacboja. 
 
 
POSTUP NA SMPG C: 
Podmienkou kvalifikácie na SPMG C je účasť na oblastnej kvalifikácii. Na SPMG C postupuje prvých 10 
pretekárok v kategórii s najvyšším skóre viacboja. Nominované sú 3 náhradníčky zostupne podľa 
výšky dosiahnutého skóre. 
 
 
Slovenský pohár v modernej gymnastike C 

Termín:  september 
Trvanie: 1 deň 
Účasť: Na SPMG C sa účastní prvých 10 pretekárok v kategórii (5 z kvalifikácie západ a 5 

z kvalifikácie východ) s najvyšším skóre viacboja. Nominované sú 3 náhradníčky 
zostupne podľa výšky dosiahnutého skóre2. 

Účel: Vyhlásenie víťazky Slovenského pohára v modernej gymnastike C programu 
v príslušnej kategórii, ak sa súťaže zúčastní min. 3 gymnastky z min. 3 klubov.  

Vyhodnotenie: Vyhodnotenie viacboja. 
 
 
Umelecké skladby C 

Termín:  celoročne 
Trvanie: popri podujatiach SGF 
Účasť: Účasť je podmienená splnením podmienok uvedených v dokumente Súťažný 

poriadok SGF, str. 10, odstavec 2.5. Súťaže je vyhlásená pre program C. 
Účel: Prehliadka spoločných skladieb C programu. 
Vyhodnotenie: Vyhodnotenie skladieb podľa výšky dosiahnutého skóre. Hodnotenie obťažnosti 

(známka D) a artistiky (známka E). Hodnotenie prebieha na stupnici 10-1 bod pričom 
10 bodov (najvyššie skóre) – 1 bod (najnižšie skóre). Maximálne skóre (D+E) je 20 
bodov, minimálne 2 body.  

 
 
 

 
2 Ďalšie podmienky účasti viď dokument Súťažný poriadok SGF, str. 10, odstavec 2.5. 
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3 MAJSTROVSKÉ SÚŤAŽE 
 
 
Majstrovstvá Slovenska A 

Trvanie: 1 deň 
Účasť: Účasť na M SR je podmienená účasťou na min. 1 z dvoch kvalifikácií a umiestnením 

v top 10 v rámci príslušnej kategórie3. 
Účel: Udelenie titulu Majsterky Slovenska v príslušnej kategórii, ak sa súťaže zúčastní min. 

3 gymnastky z min. 3 klubov. Nominačná súťaž na ME. 
Vyhodnotenie: Vyhodnotenie viacboja.  

Vyhodnotenie 1.-3. miesta v náčiní, ak sa súťaže zúčastní min. 3 gymnastky z min. 3 
klubov.  

 
 
Majstrovstvá Slovenska B 

Trvanie: 1 deň 
Účasť: Účasť na M SR je podmienená účasťou na min. 1 z dvoch kvalifikácií a umiestnením 

v top 10 v rámci príslušnej kategórie 4.  
Účel: Udelenie titulu Majsterky Slovenska v príslušnej kategórii, ak sa súťaže zúčastní min. 

3 gymnastky z min. 3 klubov.  
Vyhodnotenie: Vyhodnotenie viacboja. 

Vyhodnotenie 1.-3. miesta v náčiní, ak sa súťaže zúčastní min. 3 gymnastky z min. 3 
klubov.  
 
 

Majstrovstvá Slovenska v spoločných skladbách, dvojiciach a trojiciach  

Trvanie: 1 deň 
Účasť: Účasť na M SR nie je podmienená účasťou na kvalifikácii5. 
Účel: Udelenie titulu Majsterky Slovenska v príslušnej kategórii, ak sa súťaže zúčastní min. 

3 sklady z min. 3 klubov. Kontrolná súťaž na ME. 
Vyhodnotenie: Vyhodnotenie viacboja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Ďalšie podmienky účasti viď dokument Súťažný poriadok SGF, str. 10, odstavec 2.5  
4 Ďalšie podmienky účasti viď dokument Súťažný poriadok SGF, str. 10, odstavec 2.5 
5 Ďalšie podmienky účasti viď dokument Súťažný poriadok SGF, str. 10, odstavec 2.5 
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4 DEKOROVANIE VÍŤAZOV  
 
 
SPMG 1, SPMG 2, MSR: 
Viacboj  1.-3. miesto v kategórii  SGF: pohár, medaila, diplom  
  4.- posledné miesto  SGF: diplom   
Náčinia  1.-3. miesto v kategórii  SGF: diplom    

 

• Všetkým gymnastkám, ktoré sa podujatia zúčastnia môže organizátor zabezpečiť účastnícku 
medailu.  

• Účastnícka medaila reprezentuje vecnú cenu či darček od organizátora, ktorá slúži ako 
spomienka alebo pamiatka na účasť na podujatí. Neprebieha akt dekorovania. 

• Organizátor môže uviesť na jeden spoločný diplom výsledky viacboja aj jednotlivých náčiní.  

• Vecné ceny pre účastníčky/medailistky podujatia podľa možností organizátora. 
 
 

Klubové súťaže: 
Viacboj  1.-3. miesto v kategórii  SGF: x   
      Organizátor: pohár, medaila, diplom bez obmedzenia 
  4.- posledné miesto  SGF: x   
      Organizátor: pohár, medaila, diplom bez obmedzenia 
Náčinia  1.-3. miesto v kategórii  SGF: x   
      Organizátor: pohár, medaila, diplom bez obmedzenia 

• Všetkým gymnastkám, ktoré sa podujatia zúčastnia môže organizátor zabezpečiť účastnícku 
medailu. 

• Účastnícka medaila reprezentuje vecnú cenu či darček od organizátora, ktorá slúži ako 
spomienka alebo pamiatka na účasť na podujatí. Nemusí prebiehať akt dekorovania. 

• Organizátor môže uviesť na jeden spoločný diplom výsledky viacboja aj jednotlivých náčiní.  

• Vecné ceny pre účastníčky/medailistky podujatia podľa možností organizátora. 
 
 
Finále: 
Viacboj  1.-3. miesto v kategórii  pohár, medaila, diplom  
  4.- posledné miesto  diplom 
    
Finále samostatne v náčiniach, nie vo viacboji  
Náčinia  1.-3. miesto v kategórii  pohár, medaila, diplom   
  4.- posledné fin. miesto  diplom    

• Všetkým gymnastkám viacboja, ktoré sa podujatia zúčastnia môže organizátor zabezpečiť 
účastnícku medailu. 

• Účastnícka medaila reprezentuje vecnú cenu či darček od organizátora, ktorá slúži ako 
spomienka alebo pamiatka na účasť na podujatí. Neprebieha akt dekorovania. 

• Organizátor môže uviesť na jeden spoločný diplom výsledky viacboja aj jednotlivých náčiní.  

• Vecné ceny pre účastníčky podujatia podľa možnosti organizátora. 
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Udelenie titulu v príslušnej kategórii, ak sa súťaže zúčastní: 

• min. 3 jednotlivkyne z min. 3 klubov 

• min. 3 sklady z min. 3 klubov 
 
Pri súťažiach MSR a SPMG platí, že: 

• súťaže MSR sa môže zúčastniť iba gymnastka so slovenskou štátnou príslušnosťou6, 

• gymnastka inej štátnej príslušnosti sa môže zúčastniť MSR bez zaradenia do výsledkovej listiny, 

• súťaže SPMG sa môže zúčastniť aj gymnastka s inou štátnou príslušnosťou7. 
 
SGF dekoruje program Slniečka s rešpektom k nasledovnému: 

• program je vytvorený s cieľom rozvoja športového ducha u detí v pred-súťažnom veku, 

• je určený k zlepšeniu úrovne fyzickej prípravy detí a tiež k vytvoreniu pozitívnejšieho úvodu 
do súťažného režimu modernej gymnastiky, 

• filozofiou programu je zmena zo zamerania na oceňovanie, vytváranie „rebríčkov“ na 
posilnenie pozitívnej účasti na súťažiach. Práve takýto prístup vytvára u detí výborný 
predpoklad pre budúci a najmä dlhodobý rozvoj.  

• Všetky gymnastky v kategórii Slniečka: 
o dostanú jednotnú cenu podľa možností organizátora akcie, 
o usporiadateľ môže vyhlásiť celkové poradie (1. až posledné miesto) v akom sa 

gymnastky umiestnili podľa bodovania rozhodkýň. 
 

Pri súťažiach MSR spoločných skladieb, dvojíc a trojíc platí, že: 

• súťaže spoločných skladieb MSR sa môže zúčastniť 1 gymnastka s inou štátnou príslušnosťou, 

• súťaže dvojíc a trojíc MSR sa môže zúčastniť iba gymnastka so slovenskou štátnou 
príslušnosťou. 

 
 

5 ODMEŇOVANIE ROZHODCOV   
 
Systém odmeňovania rozhodcov upravuje Ekonomická smernica SGF. Sekcia MG definuje bližšie Článok 
5, bod 4: „odmena rozhodcom sa nevypláca, ak“ a bod 6: „počet rozhodcov v skupine pri súťažiach SR“. 
 
Súťaže: MSR A, MSR B, MSR skladby, súťaže programu C = sekcia MG bude nominovať a vyplácať vždy 
1 panel rozhodkýň (podľa Ekonomickej smernice, článok 5, bod 6), pričom platí, že rozhodkyni 
„neprináleží odmena v prípade predčasného odchodu zo súťaže“.  
 
Súťaže: SPMG A, B = sekcia MG bude nominovať a vyplácať vždy 1 panel rozhodkýň (podľa Ekonomickej 
smernice, článok 5, bod 6), pričom je možné, aby 1 panel rozhodoval doobeda a jeden panel poobede 
(kvôli dĺžke konania podujatia). Ak rozhodkyňa odíde z panelu počas konania súťaže platí, že 
rozhodkyni „neprináleží odmena v prípade predčasného odchodu zo súťaže“.  

 
6 Pri splnení ďalších povinností účasti uvedených v Súťažnom poriadku SGF 
7 Pri splnení ďalších povinností účasti uvedených v Súťažnom poriadku SGF 


