Správa delegáta SGF zo súťaže
Názov súťaže:

1.kolo Poháre federácii JIPAST v športovom aerobiku seniorských,
juniorských a žiackych kategórií

Dátum:
Miesto:
Usporiadateľ:
Riaditeľ pretekov:
Hlavná rozhodkyňa:
Delegát SGF:

19. 20.06.2021
Centrum gymnastických športov, Družstevná 575, Malinovo
sekcia ŠA
Mgr. Ján Novák
Doc. PeaDr. Oľga Kyselovičová, Phd.
Ing. Mária Andrejkovičová

Počet štartujúcich sobota: 136 zostáv
Počet štartujúcich nedeľa: 113 zostáv
Počet štartujúcich v jednotlivých kategóriách :
Kategória NG IW
Kategória NG TR
Kategória NG GR
Kategória ND IW
Kategória ND TR
Kategória ND GR
Kategória ND DA
Kategória AG1 IW
Kategória AG1 IM
Kategória AG1 MP
Kategória AG1 TR
Kategória AG1 GR
Kategória AG1 DA
Kategória AG2 IW
Kategória AG2 TR
Kategória AG2 GR
Kategória AG2 DA
Kategória AG2 IW
Kategória AG2 TR
Kategória AG2 DA

Počet divákov: Bez divákov
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Organizácia:
Organizátor pretekov 1. kola Poháre federácii JIPAST v ŠA – seniorských , juniorských a žiackych
kategórií zabezpečil dobré podmienky pre súťaž a celková organizácia bola na kvalitnej úrovni.
Centrum gymnastických športov pretekárom poskytlo najlepšie súťažné podmienky na Slovensku,
keďže centrum je vybavené špeciálnou plochou pre športový aerobik. Na rozcvičovanie sa využili ďalšie
2 plochy, jedna plocha modernej gymnastiky kde sa nachádza špeciálny gymnastický koberec
a v blízkosti plochy sú umiestnene baletné zrkadlá. Druhá plocha parkúru, bola celá voľná
a prispôsobená súťaži.
Jediným záporom bolo, že hala nedisponuje klimatizáciou, ktorá je v pláne riešenia v budúcnosti, ako
aj zlepšenie internetového pripojenia kvôli Live streamingu.
Priebeh pretekov bol bez problémov a podľa časového programu. Pretekov sa zúčastnilo pretekárov
11 Českých a 6 Slovenských klubov, spolu 244 pretekárov.
Časový program konania pretekov: bol dodržaný podľa rozpisu pretekov
Porada rozhodkýň a trénerov sa konala pred začiatkom pretekov, pretekárky mali možnosť rozcvičovať
resp. pripravovať sa na preteky v tréningovej časti haly. Výsledné známky pretekárok boli vyhlasované
priebežne a v priebehu prestávok dňa boli vyhlásené výsledky po jednotlivých kategóriách. Prvé, druhé
a tretie miesto bolo ocenené medailou, pohárom a diplomov v individuálnej kategórii. V kategóriách
TR, GR a DN, boli súťažiaci ocenení na prvom, druhom a treťom mieste medailami, jedným pohárom
a diplomom podľa kategórie. Poháre a medaily zabezpečil JIPAST, diplomy sekcia ŠA. Sekcia ŠA
zabezpečila pre všetkých zúčastnených darčekové tašky. Zo strany usporiadateľa boli preteky
komentované a usmerňované.
Úroveň rozhodovania:
Podľa rozpisu sa uskutočnila porada trénerov a rozhodcov, kde pán prezident SGF Ján Novák
a pani predsedníčka sekcia Oľga Kyselovičová, privítal zúčastnené kluby a vysvetlil celú organizáciu
súťaže. Účastníci porady nemali žiadne pripomienky. Po technickej porade nasledovala porada
rozhodkýň, na ktorej hlavná rozhodkyňa p. Kyselovičová z nominovaných rozhodkýň vyžrebovala
podľa pravidiel pozíciu rozhodkýň. Rozhodovanie bolo plynulé. Výsledky bolo spracované rýchlo
a mohli byť vyhlásené v priebehu súťaže. Protest voči rozhodovanie nebol žiadny.
Pozícia rozhodkýň sobota 19.06.2021:

Pozícia rozhodkýň nedeľa 20.06.2021:

Športová úroveň:
Väčšina pretekárov mala zvládnutý program súťaži vo svojej kategórií a boli veľmi dobre
pripravení.
Lekárske prehliadky:
Boli po kontrole v poriadku.
Zranenia:
Počas pretekov nedošlo k zranenie pretekárov.
Pripomienky:
Nemám závažné pripomienky k priebehu súťaže.

Záver:
Poďakovanie patrí SGF za výbroné vytvorenie súťažných podmienok, za ich plynulý priebeh,
rozhodkyniam korektné a plynulé rozhodovanie.

21.06.2021, Bratislava
Dátum a miesto

Mária Andrejkovičová
Delegát SGF

