
NOVOROČNÉ ŽELANIE
Otvorenie telocviční, veľa športovej radosti, šťastia, úspechu,

ale najmä zdravia zaželali celej gymnastickej rodine do roka

2021 prezident SGF Ján Novák, splnomocnenec vlády SR 

pre mládež a šport Karol Kučera, dvojnásobná OH medailistka

Marianna Némethová-Krajčírová a prezident SOŠV Anton

Siekel.

HISTORICKÝ BRONZ NA BRADLÁCH
Barbora Mokošová zapísala Slovensko na majstrovstvách

Európy v Turecku do gymnastických dejín. Ziskom 13,300

bodov si zverenkyňa Martina Zvala zabezpečila tretie

miesto. Na šampionáte sa darilo aj našim juniorom. Matej

Nemčovič a Oliver Kasala sa prebojovali do finále viacboja.
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PODPORA NŠC PRE ROK 2021
Športovci sú do podpory Národného športového centra

zaradení na základe svojej výkonnosti na svetových

súťažiach. Pre rok 2021 boli za gymnastiku

vybraní: Barbora Mokošová (športová gymnastika), Petra

Horváthová (moderná gymnastika) a Matej Nemčovič

(športová gymnastika).

SGF ROKOVALO
Ani pred Vianocami sme nepoľavili a pre zabezpečenie

plynulého chodu SGF a progresu vo všetkých oblastiach sme

v decembri absolvovali 16 stretnutí.

9 rokovaní SGF na zabezpečenie činnosti,

7 rokovaní SGF s mimo zväzovými organizáciami.

ZAČALI SME GYMNASTIKOU
V decembri sme pripravili dva články s bývalými

gymnastami, ktorí sa neskôr presadili v inom odvetví.

Vyspovedali sme tenistku Romanu Čisovskú, ktorej snom je

vyhrať grandslamový turnaj, a európsky uznávaného vedca 

v obore kriminalistiky, biomechaniky a policajných 

a bezpečnostných vied Viktora Poradu.

VYHASLA ĎALŠIA GYMNASTICKÁ
HVIEZDA
Po dlhej chorobe zomrela 11.12.2020 vo veku 74 rokov

najlepšia česká moderná gymnastka a trojnásobná

majsterka sveta Hana Sitnianská-Mičechová. V roku 2003

bola vyhlásená za najlepšiu československú modernú

gymnastku všetkých čias. Česť jej pamiatke.

POTEŠILI SME ČESTNÝCH ČLENOV SGF
Drobnými predmetmi sme pred Vianocami obdarovali

čestných členov Slovenskej gymnastickej federácie. Niektorým

sme odovzdali darček osobne a ich úsmev na tvári nás utvrdil 

v tom, že darovať je viac ako dostať.
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http://www.sgf.sk/article/5fe20df72ec32f0100446ec5
http://sgf.sk/article/5fca36ed2ec32f0100446e2e
http://www.sgf.sk/article/5fd8703c2ec32f0100446ea0
http://www.sgf.sk/article/5fdc7eaf2ec32f0100446eba
https://www.youtube.com/watch?v=qhZR8nwb9eA&fbclid=IwAR0SfdvV4gLf3b-jCFUngS2lbbjcLnwGGCOtdrtcW_aA3lck80Eq3cdZ9Ug



