
ŠPORTOVÍ GYMNASTI 
V CHORVÁTSKU
Barbora Mokošová, Matej Nemčovič, Oliver Kasala a Peter

Vidricko odcestovali s trénerom Martinom Zvalom na 10

dňové sústredenie do Osijeku, kde absolvovali poslednú časť

prípravy na blížiace sa ME v Turecku. Naši reprezentanti si 

na chorvátskej pôde aj zapretekali. 

POTEŠILI SME...  
- seniorský výber modernej gymnastiky dostal dresy na ME 

- členom VV, klubom a jednotlivým sekciám postupne

rozdávame diáre a nástenné kalendáre na rok 2021

- prinášame 10% vianočnú zľavu s kódom: SGFVIANOCE 

na celý sortiment značky Venturelli, ktorý zaručene poteší

všetky gymnastky 

ZAČALI SME GYMNASTIKOU 
Osvojené poznatky z gymnastiky sa dajú neskôr využiť aj 

v inom športovom odvetví alebo spoločenskej, vedeckej 

či umeleckej sfére. Svoje o tom vedia osobnosti, s ktorými

robíme rozhovory v rámci nového projektu SGF

 „Začali sme gymnastikou“. V novembri sme vyspovedali

snowboardistku Evu Hanicovú a speváčku Máriu Čírovú.

HÁDAJTE A VYHRAJTE
Počas novembra sa fanúšikovia facebookovej stránky SGF

zapojili do dvoch kvízov. Víťazky sa potešili z drobných

darčekov, my zo 100% správnych odpovedí. 

       Do našich kvízov sa môžete zapojiť každý druhý

pondelok.

NEMČOVIČ ČLENOM JOT 2021
Zaradenie do Juniorského olympijského tímu SOŠV pre

rok 2021 si Matej Nemčovič zabezpečil na minuloročnom

Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) v Baku,

kde skončil na koni na šírku 20-ty a na bradlách si vybojoval

21. miesto. V roku 2019 sa zúčastnil aj na prvých

majstrovstvách sveta juniorov.

LADNOSŤ NA PRVÚ
Novinky Slovenskej gymnastickej federácie

november 2020
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SGF ROKOVALO
Pre zabezpečenie plynulého chodu SFG a progresu vo všetkých

oblastiach sme v novembri absolvovali 23 rôznych stretnutí. 

8 rokovaní SGF na zabezpečenie činnosti,

8 rokovaní SGF s mimo zväzovými organizáciami,

7 online stretnutí, vzdelávanie na úrovni FIG a Európskej         

 gymnastiky.

GYMNAESTRÁDA AMSTERDAM 2023
Tentoraz sa na gymnastický sviatok presunieme z rakúskeho

Dorbirnu do krajiny tulipánov. Svetová gymnaestráda je síce

až o 3 roky, SGF si však uvedomuje, že zostavenie hromadnej

skladby si vyžaduje precíznu a dlhú prípravu. Prvé stretnutie

s autorským kolektívom je za nami, návrhy boli schválené 

a my zatiaľ povieme iba to, že to bude veľkolepé.
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http://sgf.sk/article/5fb77c172ec32f0100446db0
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http://www.sgf.sk/article/5fbce8cf2ec32f0100446dbf
http://www.sgf.sk/article/5fbf80aa2ec32f0100446dd1



