Zasadnutie sekcie mužov
9.12.2017 od 12.30 do 14.00, Šamorín

Dátum:
Prítomní:
Hostia:
Neprítomní:
Zápis spracoval:
Skontroloval:

9. december 2017
Martin Zvalo; Tibor Bohňa; Juraj Kremnický; Róbert Varga; Ľuboš Rupčík; Peter
Krištof
Ingrid Barútová za SGF ; Pavol Šimoňák, Peter Hartmann – GK Elán PD, Katarína
Pavlíčková – PAVLO TN, Varga Gabriel, Gabriel Varga - Slávia UK BA
Tibor Bohňa
Martin Zvalo

Prítomných privítal a zasadnutie otvoril predseda sekcie mužov Martin Zvalo. Osobne privítal Ingrid
Barútovú a s potešením podotkol, že po veľmi dlhom čase sa nášho zasadnutia zúčastnil zástupca
vedenia SGF. Poďakoval všetkým členom Sekcie za spoluprácu v roku 2017, požiadal R. Vargu o
aktívnejší prístup, L. Rupčíkovi poďakoval za výborné spracovanie nového programu pre žiakov,
poďakoval organizátorom pretekov SP, memoriálu J. Pajora a pretekov Vianočného poháru, vyzdvihol
veľmi dobrú prácu a poďakoval Se SGF za výbornú spoluprácu a administratívnu prípravu na všetky
preteky, na ktoré nás vysiela SGF.
Program zasadnutia:
1/
Kontrola úloh
2/
Vyhodnotenie sezóny 2017
3/
Čerpanie rozpočtu SGF 2017, muži (RD, CTM, ZCPM)
4/
Stav prípravy na podujatia 2018, nominačné kritéria a ich plnenie na rok 2018 (nominácie
pretekárov, rozhodcov)
5/
Návrh programu a obsah seminára trénerov (termín ....)
6/
Príprava jarných súťaží 2018
7/
Stránka SGF, Sekcia muži
8/
Úseky žiakov, jun., sen. na rok 2018
9/
Rôzne

1/ Kontrola úloh
Všetky úlohy, ktoré boli dané na zasadnutí Sekcie mužov a vznikali v priebehu roka boli splnené, rsp.
sme ich plnili priebežne

2/ Vyhodnotenie sezóny 2017
M. Zvalo stručne zhodnotil rok 2017. Veľké poďakovanie patrí všetkým klubom, ktoré sa aktívne
podieľali na aktivitách SGF, ktoré na vysokej úrovni zorganizovali preteky SP, M SR, Memoriál i
Vianočný pohár, vďaka patrí aj tým, ktorí sa zúčastnili sústredení a akokoľvek prispievajú k rozvoju a
napredovaniu SGF.
Sezónu sme začali novým programom, za ktorý ešte raz veľmi pekne poďakoval Lubošovi Rupčíkovi.
Zostavy pretekári i tréneri zvládli na požadovanej úrovni v extrémne krátkom čase a môžeme
konečne skonštatovať, že nám po dlhej dobe na pretekoch SP a M SR pribudli pretekári (na MSR
prihlásených 50. pretekárov, minulý rok bolo 31.).
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Oproti iným sekciám máme síce menej pretekárov, no výsledky máme už niekoľko rokov lepšie ako
iné sekcie. Po skvelých výsledkoch Samuela Piaseckého sa pridal Slavko Michňák, ktorý nás veľmi
úspešne reprezentoval na ME a MS, na Svet. pohároch.
V Innsbrucku žiak Nemčovič skončil na 2. mieste, V Maribore Nemčovič 2-hý, Piasecky ml. 2-hý.,
Antalec 3-tí, V Brne Nemčovič 4. miesto a vo finále 3. miesto spoločne s pretekárkou z HOL.
Predseda sekcie tiež konštatoval veľmi zlý stav v kategórii seniori a juniori, kde je v súčasnosti len
Adam Antalec z Banskej Bystrice a Michňák zo Slávie UK BA. Tento stav súvisí s minimálnym
množstvom profesionálnych trénerov v mužskej ŠG a riešenie je jedine v hľadaní finančných
prostriedkoch a zamestnaní viac profesionálnych trénerov.
V roku 2017 prebehlo množstvo sústredení (výber RD SGF, sústredenia RGCTM, zimné i letné
sústredenia), ktoré nás posúvajú vpred. Škoda že pretekári z Prešova sa týchto nezúčastňujú.
Ďalším pozitívnym javom bolo zriadenie RGCTM v Prievidzi, kde sa ukazujú prvé výsledky koncepčnej
práce v podobe 4. vyrovnaných pretekárov v kategórii najmladších žiakov.
Je potrebné v tomto pokračovať a aj v roku 2018 zriadiť RGCTM v Šamoríne, Trenčíne 1/2. Je však
potrebné napišať žiadosť na VV SGF a samozrejme splniť podmienky Štatútu RGCTM SGF.
Nedostatok vidím, že sme sa nezúčastnili kempu UEG Tirrenia. Nominovaný tréner P. Šimoňák však
mal objektívne príčiny.
Sezónu stručne zhodnotil aj reprezentačný tréner P. Krištof. Hodnotenie je súčasťou prílohy.

3/ Čerpanie rozpočtu SGF
Zvalo: Čerpanie prebiehalo v súlade s plánom, zabezpečené boli naplánované sústredenia i preteky,
prebieha nákup náradia na základe požiadaviek klubov, zrealizoval sa nákupu magnézia (rozdelené na
kluby), mozolnikov (výmena pre BB prebieha s p. Kocianom).
Na poslednom zasadnutí VV SGF nastal problém s rozpočtom:
podľa zúčtovania z októbra nám ostávalo dostatok prostriedkov na zabezpečenie všetkých akcii i na
nákup náradia. Dokonca malo zostať niekoľko tisíc € ako pomoc pre iné Sekcie SGF. V decembri však
nastala veľká zmena, vraj neboli dobre účtované odvody a odrazu sme ako Sekcia boli 6 tis. v mínuse
!!!
Bolo prisľúbené, že požiadavky na náradie, ktoré nebolo zabezpečené v roku 2017 bude jednotlivým
klubom zabezpečené v priebehu 2018.
Oblečenie: rezerva v rozpočte SGF sa použije aj na nákup oblečenia pre kategóriu muži a juniori
(komplet), kategória žiaci dostane tričká. Oblečenie by mali dostať aj tréneri RGCTM a medzinárodní
rozhodcovia.

4/ Stav prípravy na podujatia 2018, nominačné kritéria a ich plnenie na rok 2018
Len jeden senior a junior je alarmujúci stav, žiacke kategórie sa pomaličky zlepšujú. Je potrebné
zriadiť viac RGCTM, čím bude viac profi. trénerov, tým bude aj viac pretekárov, neskôr viac trénerov i
rozhodcov. Je to začarovaný kruh, bez profi. trénerov sa tento stav nedá zlepšiť.
Nominácie budú prebiehať podľa plánu, stavu prípravy a výkonnosti pretekárov, kalendára pretekov.
Rozhodujúce slovo bude mať repre. tréner a VV SGF.
Nominačné kritéria zostanú ako v roku 2017. Viď. príloha zápisu.

5/ Návrh programu a obsah seminára trénerov
Seminár trénerov a rozhodcov sa uskutoční 9.-10.2.2018 v TN.
Program: 1. deň, kurz k povinným zostavám, 2.deň nácvik základných cvičebných tvarov. Poplatok za
klub bude ako minulý rok 30 €.
Námety a návrh na program je možné poslať do 20. januára 2018 na martin.zvalo@gymslaviauk.sk
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6/ Príprava jarných súťaží a termínová listina SGF na rok 2018
Termínovú listinu akcií treba zosúladiť so sekciou žien, z dôvodu nedostatku rozhodcov.
Viď. príloha zápisu

7/ Stránka SGF, Sekcia muži
Stránku SGF, Sekcia muži, aktualizujeme v priebehu roku, všetky akcie spolu s foto, výsledkami,
hodnotením a všetkým potrebným je priebežne dopĺňané

8/ Úseky žiakov, jun., sen. na rok 2018
Zloženie reprezentačného úseku žiakov, juniorov a seniorov na rok 2018 vypracuje na základe
výsledkov a silových testov reprezentačný tréner Krištof.
Úloha č.1 – vypracovať zoznam reprezentačného úseku žiakov na rok 2018 a zaslať predsedovi sekcie
mužov
Zodpovedný: Krištof
Termín: do 20.12.2017
Viď. príloha zápisu

9/ Rôzne
Barútová – požiadala o včasné zasielanie nominácií pretekárov a rozhodcov na medzinárodné preteky
a následne v prípade zmien ihneď informovať sekretariát, lebo každú zmenu je nutné odkonzultovať
s organizátorom pretekov v zahraničí, čo nie je jednoduché
Zvalo – všetky informácie, ktoré treba dávať na stránku SGF, treba zasielať p. Barútovej s kópiou na
predsedu sekcie
Vyhodnotenie najlepších pretekárov šport. gymnastika muži SGF za rok 2017
žiaci: Nemčovič, Kremnický, Samson
juniori: Antalec
muži: Michňák
Zvalo – požiadal p. Kremnického o vyhodnotenie klubov za rok 2017.
Úloha č.2 – vypracovať vyhodnotenie klubov za rok 2017
Zodpovedný: Kremnický

Termín: do 10.1.2018

Rupčík – informoval, že pripravuje úpravy v súťažnom poriadku a žiada trénerov a rozhodcov
o podnety na základe skúseností z pretekov v roku 2017.
Zasielať na: lubos.rupcik@gmail.com
Rupčík – požiadal predsedu sekcie, aby zasielal členom sekcie základné informácie po každom
zasadnutí VV SGF
Úloha č.3 – zasielať dôležité informácie po každom zasadnutí VV SGF členom sekcie mužov, vždy do 5
pracovných dní od konania zasadnutia.
Zodpovedný: Zvalo
Termín: trvale
Pavlíčková – navrhla, aby súčasťou sústredení bola aj základná rehabilitácia a s nákladmi počítať pri
plánovaní sústredenia
Bohňa – pripomenul, že Česká obec sokolská pripravuje v roku 2018 pri príležitosti 100. Výročia
vzniku Československa spoločné kultúrne a športové akcie so Slovenskom a jedným s podujatí by mali
byť aj gymnastické preteky, ktoré nebudú viazané na príslušnosť v Sokoloch. Treba zistiť termín,
miesto a rozpis tohto podujatia u kolegov v Čechách.
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Zasadnutie ukončil predseda sekcie M. Zvalo a zároveň poďakoval prítomným za ich aktívnu prácu a
účasť.

Šamorín 9.12. 2017
Zapísal T. Bohňa

Prílohy:
Hodnotenie Krištof
nominačné kritéria na rok 2018
kalendár pretekov 2018
Výbery SR, Sekcia muži na 2018
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