
Správa zo súťaže 
 

Názov súťaže: Slovenský pohár JIPAST kategória "C" – 2.kolo  

Miesto : Prievidza 

Dátum: 11.11.2017 

Usporiadateľ: s poverením SGF  GK Elán Prievidza 

Riaditeľ pretekov: Edita Ertlová / zmena/  

Hlavná rozhodkyňa: Mária Kotríková 

Počet štartujúcich:  104  /  5 kategórii – ženské zložky / 13 družstiev  

Delegát SGF: Zuzana Marušiaková 

Počet divákov: cca 120 

 

Organizácia: Súťaž prebiehala na palubovke mestskej športovej haly  pre všetky kategórie.   

Organizátor i napriek súčasným problémom s tréningovým procesom / presun náradia do 

iných telocviční z dôvodu výmeny svietidiel v špecializovanej telocvični /   zabezpečil všetky 

náradia potrebné k pretekom, v najmladšej kategórii dievčatá otestovali novú nízku kladinu. 

Časový  rozpis bol posunutý , nakoľko v prvom slede sa vyskytol nesúlad zápisu zostáv 

s predvedením a bodovým ohodnotením zostavy, čo malo za následok dlhší čas trvania 

výpočtu konečnej známky.    Na jednotlivé náradia mali rozhodcovia  pripravené štartovné 

listiny so zadaním striedania , s ktorým boli tréneri oboznámení.   Na každom náradí 

rozhodovali kvalifikovaní rozhodcovia rozdelení podľa jednotlivých oblastí.  Organizátor 

priebežne usmerňoval preteky, striedanie, rozcvičenie, vyhlásenie výsledkov,  športové 

náradie bolo vizuálne a fyzicky skontrolované. 

Usporiadateľ mal zabezpečené technické zázemie pretekov. Všetky technické pomôcky ako 

stopky, stoličky pre rozhodcov, či meter mali usporiadatelia k dispozícii. Hlavná rozhodkyňa 

usmerňovala rozhodcov a  riešila všetky záležitosti týkajúce sa rozhodovania. Pretekárky mali 

k dispozícii šatne, wc, umyváreň, bufet v hale, počas pretekov k občerstveniu ovocie a 

zeleninu. Organizátor zabezpečil zdravotný dozor, ozvučenie pretekov, hlásateľa.  

Úroveň rozhodovania: Počas rozhodovania bola uskutočnená kontrola hodnotenia výkonov. 

Rozhodcovia pristupovali k hodnoteniam výkonov pretekárok zodpovedne a kvalifikovane. 

Vrchná rozhodkyňa na každom náradí uskutočňovala farebne hodnotiaci zápis zostavy, ktorý 

na konci každého sledu odovzdala hlavnej rozhodkyni. Zápisné lístkov  boli ihneď odovzdané 

počtárom, čo umožnilo rýchly priebeh spracovania výsledkov a následné vyhodnotenie 

sledov. Veľkou pomocou pri rozhodovaní boli trénermi vopred  pripravené zápisy zostáv. 



Niektorým chýbalo bodové ohodnotenie jednotlivých  prvkov a väzieb, čo malo za následok 

dlhšie trvanie udelenia známky. V niektorých prípadoch sa síce zostava nezhodovala so 

zápisom, ale túto skutočnosť rozhodkyne  zapísali a oboznámili so zmenou D známky 

trénerom.  

Priebeh pretekov: Porada rozhodcov a trénerov prebehla v kancelárii budovy. Rozcvičenie 

ako aj samotné preteky sa konali podľa rozpisu. Vyhodnotenie pretekov prebehlo v troch 

častiach – vždy po ukončení sledu . Pretekárky získali medailu, pohár, diplom, vecnú 

odmenu. Všetky deti dostali pri vyhlásení malú pozornosť od organizátora, všetky  . Pre 

pretekárov bolo zabezpečené občerstvenie na stolíkoch na palubovke, pre rozhodcov aj 

trénerov bolo zabezpečené občerstvenie na začiatku pretekov a potom vždy po skončení sledu 

v prestávke. Organizátor sa v závere  pretekov ospravedlnil za časovú tieseň, nakoľko po 

pretekoch nasledoval ligový basketbalový zápas, ktorý má prednosť pred športovou 

gymnastikou a nastal časový sklz po prvom slede. Vyhodnotenie družstiev sa neuskutočnilo, 

ale bude vykonané v Liptovskom Mikuláši na Majstrovstvách Slovenska. 

 Odporučenie:  

1.na základe doterajších aj posledných skúseností  navrhujem odovzdávať povinne zápis 

zostavy s vyznačením bodovej hodnoty prvkov, ktoré by sa mali započítať do D známky, 

2. dohodnúť sa na pravidlách striedania pri jednotlivých náradiach, čím sa uľahčí práca aj pre 

hlásateľa  / organizátor pripraví v štartovnej listine striedanie a tréneri ho musia rešpektovať/.  

Zranenia:  jedna pretekárka si narazila ruku, ale po ošetrení pokračovala v pretekoch . 

Zdravotný dozor: zdr. sestra Alena Znamenáková 

Pripomienky:   možno budú zo strany zúčastnených . 

 

Prievidza 18.11.2017                  

     Spracovala: Edita Ertlová, GK Elán Prievidza 


