
                                                       

                                                                                                                                     
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  

 

 
A/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA      
                                                                       
SEKCIA Športová gymnastika ženy 

USPORIADATEĽ Z poverenia SGF Klub gymnastických športov Slávia Trnava 

DÁTUM 1. – 2. jún 2019 

MIESTO Mestská športová hala, Rybníková 15, Trnava 

ČINOVNÍCI Riaditeľ: 
Tajomník: 
Hlavný rozhodca: 
Delegát SGF 
Moderátor 
Ved. počt. komisie: 
Ved. nástupu: 
Lekár: 
Hudobný technik: 
Ved. techn. čaty: 

Mgr. Ján Novák 
Mgr. Ingrid Barutová 
Mgr. Zuzana Cerovská 
PaeDr. Monika Šišková 
Ing. Jozef Hajtman, Marta Jančkárová 
Ing. Milan Lehota, Ing. Igor Pechan 
Petra Supeková 
Zdenko Hambálek 
Peter Šimo 
Michal Hasenovič 

PRIHLÁŠKY Uzávierka: 10.5.2019 online na:   https://www.sgfpreteky.sk, vrátane vloženia hudby 

do online systému 
Prihlášky po tomto termíne nebudú akceptované!  
Prihlášky sú záväzné. V prípade neúčasti pretekárky bez 
ospravedlnenia najneskôr 2 dni pred súťažou, budú vysielajúcemu 
klubu vyúčtované náklady spojené s účasťou členov klubu v súťaži 
( štartovné, ubytovanie a podobne ). 

ŽREBOVANIE Uskutoční sa na technickej porade. 

TECHNICKÁ 

PORADA 

Uskutoční sa v hoteli Holiday Inn 31.5.2019 / PIATOK o 18:30 hod.  

Na porade musí byť prítomný tréner / zástupca klubu a hlavná rozhodkyňa 

UBYTOVANIE Bude zabezpečené: 
Pre všetky nominované rozhodkyne (SVK) od 1-2.  júna (jedna noc) na náklady SGF. 
Pre medzinárodné rozhodkyne( SVK) od 31.5..-2.júna (2 noci) na náklady SGF. 
Pre trénerov a pretekárky v kategórii žien a junioriek bude zabezpečené na písomné 
požiadanie v prihláške  na  náklady klubov. 
Platí taktiež pre pretekárky súťaže o "Pohár starobylej Trnavy " a ich trénerov. 

Ubytovanie je zároveň nutné nahlásiť p. Barutovej najneskôr do 10.mája 2019 

STRAVOVANIE Pretekárky a ich tréneri na náklady vysielajúceho klubu. 

V nedeľu, 2.6.2019 možnosť objednať si obed: 5,-€/osoba/ 

treba nahlásiť najneskôr do 10.5.2019 na adrese: i.barutova@sgf.sk 

Rozhodkyniam hradí SGF podľa Smerníc SGF. 

  

 

32. GYM-FESTIVAL TRNAVA 2019 
 

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien a junioriek 

Majstrovstvá Slovenska žien, junioriek a kadetiek 

51. ročník súťaže o „Pohár starobylej Trnavy“ 

Memoriál Heleny a Jána Novákových a Vojtecha Schöna 

                                TRNAVA                    

                      1. – 2. jún 2019            
 

ROZPIS 

https://www.sgfpreteky.sk/


 2 

CESTOVNÉ Pretekárky a ich tréneri na náklady vysielajúceho klubu. 

Rozhodkyniam hradí SGF podľa Smerníc SGF. 

KANCELÁRIA 

PRETEKOV 

Bude otvorená 31. mája od 8:30 do 15:00 v mieste súťaže 

 

B/ ŠPECIÁLNE USTANOVENIA 

 

 

PREDPIS Preteká sa podľa pravidiel FIG, platných od 1.1.2017 
V súťaži žiačok podľa požiadaviek sekcie žien – viď obsah súťaží na rok 2019  

ŠTARTUJÚ Ženy:  
Juniorky: 
Žiačky: 

2003 a staršie 
2004 – 2005 
2006 -  2008 (dvojčlenné družstvá klubov, NIE    
                         ZMIEŠANÉ) 

KRITÉRIÁ 

ŠTARTU 

Ostaršenie je neprípustné. 
Pretekať môžu len pretekárky s platnou VT „A“  

PODMIENKY 

ÚČASTI 

- Platný registračný preukaz SGF 
- Lekárska prehliadka nie staršia ako 1 rok 
- Účasť na registrácii v čase stanovenom rozpise 
- Štartovné 10,-EUR/pretekárka 

Musí byť uhradené na účet organizátora s termínom podania prihlášky. 
V prípade neúčasti pretekárky na pretekoch z dôvodu choroby, bude štartovné 
vrátené v plnej výške pri predložení lekárskeho potvrdenia 

           Číslo IBANU na úhradu štartovného: SK29 1100 0000 0026 2876 0995 
- Platná FIG licencia v kategórii seniorky/juniorky  

OBLEČENIE Podľa pravidiel FIG 

PROTESTY Podľa pravidiel FIG a súťažného poriadku SGF 

TITULY A CENY Víťazky viacboja (ženy a juniorky) získajú titul "Medzinárodná majsterka SR" pre 
rok 2019, finančnú odmenu od KGŠ Slávia Trnava, diplom a medailu. 
Pretekárky na 2. a 3. mieste získajú finančnú odmenu od KGŠ Slávia Trnava, 
diplom a medailu. 
Najúspešnejšia pretekárka SR vo viacboji žien, junioriek a kadetiek získa titul 
"Majsterka SR“pre rok 2019, diplom a medailu, pretekárky na 2. a 3. mieste 
obdržia medaily a diplomy. 
Vo finále MM SR získajú pretekárky na jednotlivých náradiach finančnú odmenu,  
diplom a medailu. 
Na základe výsledkov viacboja žien, junioriek pretekárky SR na 1. - 3. mieste na 
jednotlivých náradiach obdržia medaily a diplomy. 
 
Žiačky: víťazné dvojčlenné družstvo v súťaži  o „Pohár starobylej Trnavy“ získa 
pohár, diplom, vecné ceny, družstvá na 2. a 3. mieste diplomy a vecné ceny. 

 Memoriál  Jána Nováka:        najlepší výkon v súťaži žien podľa rozhodnutia  
                                              organizátora 
Memoriál Heleny Novákovej: najlepší výkon v kategórii senioriek a junioriek na 
                                              kladine 
Memoriál Vojtecha Schöna:   najlepší výkon v súťaži junioriek podľa rozhodnutia 
                                              organizátora 
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ČASOVÝ 

PROGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

JUNIORKY 

 

 

 

 

SENIORKY 

 

 

 

 

 

ŽIAČKY 

31.máj / piatok 
08:30 – 15:00          akreditácia (musí byť pred tréningom)  
09:00 – 13:00          tréning juniorky, seniorky ( pretekárska hala) 
09:00 – 13:00          tréning žiačky ( telocvičňa Véry Čáslavskej) 
15:00 – 18:00          tréning žiačky ( pretekárska hala) 
15:00 – 18:00          tréning juniorky, seniorky (telocvičňa Véry Čáslavskej) 
18:30                       technická porada  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

1. jún / sobota 
08:30 – 09:00          porada rozhodkýň           

 

08:20 – 08:50          všeobecné rozcvičenie / telocvičňa Véry Čáslavskej  

08:55 – 09:55          organizované rozcvičenie / telocvičňa Véry Čáslavskej 

10:00 – 12:40          Medzinárodné MSR junioriek  

12:50 – 13:00          vyhlásenie výsledkov  

 

12:00 – 12:50         všeobecné rozcvičenie / telocvičňa Véry Čáslavskej  

12:50 – 13:50         organizované rozcvičenie / telocvičňa Véry Čáslavskej 

14:00 – 14:20         Slávnostné otvorenie GYM FESTIVALU 2019 

14:30 – 17:10         GYM FESTIVAL 2019, MMSR senioriek 

17:20 – 17:30         vyhlásenie výsledkov  

 

10:00 – 11:50         tréning / tréningová telocvičňa 

16:25 – 16:55         všeobecné rozcvičenie / telocvičňa Véry Čáslavskej 

16:55 – 17:55         organizované rozcvičenie / telocvičňa Véry Čáslavskej 

18:00 – 20:00         Pohár starobylej Trnavy 

20:10 – 20:20         vyhlásenie výsledkov 

…………………………………………………………………………………………………….. 

2. jún / nedeľa 

 08:30 -  09:30          rozcvičenie finalistiek 

 09:30 – 12,30          finále na náradiach žien a junioriek 

 12,45                       vyhlásenie výsledkov 

 13,00                       slávnostný obed 

 

C/ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

ORGANIZAČNÉ 

POKYNY 

Organizátor si vyhradzuje právo na nevyhnutné zmeny v časovom programe podľa 
počtu prihlásených pretekárok. 

Hudba na prostné musí byť vložená online spolu s prihláškou pretekárky, tiež pri 
akreditácii ju treba odovzdať na samostatnom CD s označením mena pretekárky, 
vekovej kategórie a klubu, alebo na USB Kľúči. 

Tréneri sú počas celej súťaže zodpovední za svoje pretekárky. 

DOPING Zakázaný 

NOMINÁCIA 

ROZHODKÝŇ 

 

 

 

hlavná rozhodkyňa:           Zuzana Cerovská 

rozhodkyne:                      Galátová, Kremnická, Kotuličová 

Pohár starobylej Trnavy:   budú doplnené podľa účasti zahraničných rozhodkýň 

MM SR:                             budú doplnené podľa účasti zahraničných rozhodkýň 
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VÝSLEDKY Usporiadateľ zašle v elektronickej podobe na Se SGF.  

Se SGF uverejní výsledky na stránke www.sgf.sk  

Vedúci počtárskej komisie a hlavná rozhodkyňa sú povinní uviesť do výsledkovej listiny 
splnenie VT. 

POZNÁMKA 

 

Do finále MM SR postupuje na každom náradí 8 pretekárok z každej kategórie (ženy, 
juniorky), z toho minimálne 1 zo SR z každej  

                                                                                                                   
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Stanislav Kútik        Mgr. Ján Novák 
predseda Sekcie žien SGF                                                             prezident SGF, riaditeľ pretekov 

http://www.sgf.sk/

