
LAMOŠOVÁ V PLOVDIVE
NA STUPNI VÍŤAZOV
Anita Lamošová na medzinárodnej súťaži v športovom

aerobiku (ŠA) Plovdiv 2020 skončila s výslednou známkou

20,650 b. na druhom mieste. Pod vedením reprezentačnej

trénerky O. Kyselovičovej sa predstavila aj Alena Učňová,

ktorá s výsledkom 19,850 b. obsadila šieste miesto.

RUŽOVÝ OKTÓBER - 
NIE RAKOVINE PRSNÍKA
SGF podporila symbolikou ružovej stuhy v rukách

moderných gymnastiek (MG) aktivity k ružovému októbru.

Októbru, ktorý sa nesie v znamení boja proti rakovine

prsníka.

REPORTÁŽ O EMÍLII FIALOVEJ
V čase, kedy sme nútení rušiť takmer všetky naplánované

akcie, dávame väčší priestor gymnastike pre všetkých.

Hlavnou postavou našej reportáže bola v Malinove pani

Emília Fialová. Dáma, ktorá je uznávanou autorkou skladieb

pre veľké celky a riadi sa heslom: „Bez optimizmu

a gymnastiky nežijem...“

NOSÍM RÚŠKO LEBO...
Nosenie rúška je znak rešpektu pred susedmi, rodinou,

starými ľuďmi, okoloidúcimi na ulici. Je to prejav úcty

k nášmu vlastnému zdraviu. SGF ďakuje všetkým, ktorí

vo videu povedali, prečo nosia rúško, a taktiež ďakuje

všetkým ostatným, ktorí toto nariadene dodržujú.

ZO ŠPORTOVEJ GYMNASTIKY
K AKROBACII VO SVETOVÝCH
CIRKUSOCH
Vyspovedali sme Martina Sáka a Jána Petroviča. Mužov,

ktorí sa môžu pýšiť tým, že ako jedni z mála Slovákov boli

súčasťou svetoznámeho Cirque du Soleil. Pre Covid-19

sú naspäť na Slovensku a sú pripravení pomôcť SGF. Ján

Petrovič nastupuje 1.11.2020 na post trénera v RGCTM.

LADNOSŤ NA PRVÚ
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reprezentačné sústredenia ŠG, 

MG a ŠA v Centre gymnastických 

športov, v Šamoríne a ONLINE

zahraničné sústredenie ŠG 

v Maribore (SLO), súťaž v ŠA
v Plovdive (BUL)

Slovenský pohár JIPAST
v športovom aerobiku 

SGF ROKOVALO
Zabezpečenie plynulého chodu SGF si vyžaduje množstvo

stretnutí a rokovaní. Záleží nám na progrese vo všetkých

oblastiach, a práve preto sme v októbri absolvovali        rôznych

meetingov:

     rokovaní SGF na zabezpečenie činnosti,

     rokovaní SGF s mimo zväzovými organizáciami,

     online stretnutia, vzdelávanie na úrovni FIG a Európskej         

 gymnastiky.

POTEŠILI SME GYMNASTOV
Reprezentačnú výstroj si doplnili športové gymnastky

aj športoví gymnasti (ŠG), reprezentantky v modernej

gymnastike dostali príspevok na novú sadu gymnastického

náčinia a na ceste je dizajn nových reprezentačných súprav

na ďalšiu sezónu. 
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http://www.sgf.sk/article/5f8b46692ec32f0100446bbc
http://www.sgf.sk/article/5f8442c42ec32f0100446b78
http://www.sgf.sk/article/5f968b622ec32f0100446c2c
http://www.sgf.sk/article/5f8ddadf2ec32f0100446bc8
http://www.sgf.sk/article/5f8f23a22ec32f0100446bd3

