
Zápis z pretekov 
 

Súťaž:   Gym-Festival Trnava 2017 

Dátum:   3. – 4.6.2017  

Organizátor:  KGŠ Slávia Trnava 

Riaditeľ pretekov: Ján Novák 

Hlavný rozhodca: Zuzana Cerovská 

Delegát SGF:  Stanislav Kútik 

 

Počet štartujúcich:     

Pohár Starobylej Trnavy:  34  - 16 dvojčlenných družstiev 

MMSR juniorky:    29 

MMSR seniorky:    24 

Počet štátov:     14 

 

Organizácia: 

 Súťaže sa uskutočnili v mestskej športovej hale,  účastníci si mali 

možnosť vyskúšať náradie a priestory už v piatok, kedy boli oficiálne tréningy. 

V piatok  sa uskutočnila porada trénerov a rozhodcov, na ktorej organizátor 

vysvetlil celý priebeh súťaží. Po porade organizátor pozval prítomných na 

spoločnú večeru. 

Samotné súťaže sa uskutočnili v sobotu a v nedeľu podľa upraveného časového 

programu. 

30. ročníka Gym Festivalu sa po roku opäť zúčastnil prezident FIG pán Morinari 

Watanabe, ďalej veľvyslanec Japonska J.E. pán Jun Shimmi,  minister školstva, 

vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan, prezident SOV Anton Siekel a ďalší 

významní hostia. 

Potešila účasť aj čestných členov SGF – Bohuša Hatiara s manželkou, Viery 

Halmovej, Mariky Némethovej – Krajčírovej, Stanislava Fialu, Milana Weisa. 

 

Priebeh súťaží: 

 Samotný priebeh súťaží bol plynulý. Všetky súťaže sa uskutočnili podľa 

časového rozpisu, čo malo vplyv na celkový priebeh súťaží. Po spracovaní 

výsledkov bolo hneď vyhlásenie výsledkov pred  organizovaným rozcvičením 

nasledujúcej súťaže. Vďaka profesionálnym moderátorom, ktorí už niekoľko 

rokov sa starajú o kvalitnú informovanosť a plynulý priebeh súťaží sa išlo podľa 

upraveného časového programu.  

Zdržanie v kategórii junioriek pri organizovanom rozcvičení bolo z dôvodu 

zvyšovania bradlových žrdí pre českú pretekárku, čo prinieslo nervozitu medzi 

trénerov. V samotnej súťaži sa nedostatky odstránili a zvyšovanie výšky žrdí už 

prebehlo bez problémov.   

 

 



Rozhodovanie: 

Podľa rozpisu sa uskutočnila porada rozhodkýň, na ktorej hlavná rozhodkyňa  

Z.Cerovská vytvorila z prítomných zahraničných a domácich rozhodkýň  

skupiny pre jednotlivé náradia. Pozitívom bolo, že sa našej akcie sa zúčastnilo 

až 20 rozhodkýň s  FIG brevetom. 

V rozhodovaní sa nevyskytli väčšie problémy a aj vďaka rýchlemu 

rozhodovaniu sa všetky súťaže uskutočnili podľa stanoveného rozpisu. 

 

Športová úroveň 

O dobrú športovú úroveň sa postarali pretekárky zo 14 štátov a to z Japonska, 

Ruska, Ukrajiny, Maďarska, Rumunska, Českej republiky, Poľska, Turecka, 

Rakúska, Litvy, Chorvátska, Bulharska,Slovinska,  ale aj našej naše pretekárky 

zo Slovenska.   

V žiackej kategórii dominovali dve japonské pretekárky, ktoré predviedli veľmi 

kvalitné výkony s veľkou obťažnosťou a dobrým zvládnutím zostáv. Medzi ne 

sa svojim kvalitným výkonom prebojovala pretekárka Slávie UK Bratislava 

L.Simonidesová. Tak isto v súťaži družstiev prvé miesto obsadilo Japonsko pred 

družstvom Slávia UK Bratislava. 

 V juniorskej kategórii veľmi kvalitné výkony predviedli pretekárky z Ukrajiny, 

Japonska a Maďarska. Slovenské pretekárky predviedli dobré výkony, len sa 

nevyhli zaváhaniam, ktoré im neumožnili sa posunúť vyššie vo výsledkovej 

listine. Trio Bunce, Takáčová, Pýchová a náhradníčka Didy sa bude pripravovať 

na vrchol sezóny a to EYOF v Maďarsku. 

V súťaži žien 6 pretekárok prekročilo 50 bodovú hranicu, čo je podľa nových 

pravidiel veľmi dobrá výkonnosť. Dominovala vlaňajšia víťazka, japonská 

pretekárka Hitomi Hatakeda s 55,100 bodmi pred pretekárkou zo Slávie UK 

Bratislava, slovenskou reprezentantkou B.Mokošovou, ktorá predviedla veľmi 

dobý výkon a  ruskou pretekárkou D.Elizarovou.  

Počas súťaží došlo k zraneniu vo finále na bradlách japonskej pretekárky Oguchi 

Mana a to malíček na pravej ruke. Bolo jej poskytnuté lekárske ošetrenie. 

 
Záver 

Poďakovanie patrí organizátorovi súťaží, ktorý pripravil dobré podmienky pre 

samotné preteky a je dlhoročným organizátorom súťaží. Je však potrebné 

skontrolovať náradie , hlavne doskokové žinenky a stôl na preskoku, aby 

v budúcnosti bola zabezpečená dostatočná bezpečnosť pretekárok. 

Pretekárky na prvých troch miestach v súťaži o Pohár starobylej Trnavy dostali 

poháre, medaily, diplomy a vecné ceny. 

Pretekárky na prvých troch miestach v súťažiach junioriek a senioriek vo 

štvorboji aj vo finále na náradí dostali finančnú odmenu spolu vo výške 5 000,-€ 

od organizátora súťaže, medailu a diplom. 



Pohármi a vecnými cenami boli ocenené pretekárky za Memoriály J.Nováka 

a H.Novákovej a Memoriál V.Schona. Všetci účastníci dostali od organizátora 

pozornosť vo forme darčeka. 

Na záver môžem konštatovať, že 30. ročník Gym-Festivalu Trnava 2017 bol 

úspešný po stránke športovej aj spoločenskej. 

 
5.6.2017           S.Kútik 

                 delegát SGF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


