
                                                                                                                     

ROZPIS SÚŤAŽE 1146 

A/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA      
 

NÁZOV SÚŤAŽE 27. Festival pohybových skladieb Trnava 
SEKCIA Gymnastika pre všetkých 
ORGANIZÁTOR Klub gymnastických športov Slávia Trnava 
DÁTUM 11. 03. 2023 
MIESTO Mestská športová hala, Rybníková 15, Trnava, 917 01 
ČINOVNÍCI Riaditeľ: 

Tajomník: 
Hlavný rozhodca: 
Delegát SGF: 
Hlásateľ: 
Ved. počt. kom. 
Hudobný technik: 
Ved. nástupu: 
Zdavotnícky dozor: 
Ved. techn. čaty: 

NOVÁK, Ján, Mgr. 
BEDNÁRIKOVÁ, Miriam, Mgr. 
Mgr. EMÍLIA FIALOVÁ 
       
ONDREJKOVÁ, Alexandra 
ŠTURDÍKOVÁ, Natália 
LEHOTOVÁ, Daniela, Mgr. 
SUPEKOVÁ, Petra 
FRIDRICHOVÁ, Klaudia 
BELICOVÁ, Karin 

PRIHLÁŠKY Uzávierka: 14 dní pred súťažou Link:.https://rgform.eu (zároveň je 
sem potrebné vložiť zároveň aj hudbu). Prihlášky po tomto termíne 
nebudú akceptované! Požadovaný rozostup medzi skladbami a 
celkový počet cvičencov za klub  napíšte do kolónky Additional 
information. Prihlášky sú záväzné. V prípade neúčasti pretekára/-ky 
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 po uzávierke prihlášok za účasti prezidenta SGF, 
hlavnej rozhodkyne a predsedníčky  sekcie GpV SGF. 

TECHNICKÁ PORADA Uskutoční sa v mieste súťaže 11.3.2023. o ...10:00... hod. Na 
porade musí byť prítomný tréner / zástupca klubu a rozhodkyne 

UBYTOVANIE,STRAVOV
ANIE, CESTOVNÉ 

Na náklady vysielajúcej zložky 

KANCELÁRIA 
PRETEKOV 

Bude otvorená .....11.3.2023 od ..9:00.. hod. v mieste súťaže 

 
 
B/ ŠPECIÁLNE USTANOVENIA 
PREDPIS Preteká sa podľa platných pravidiel FIG, požiadaviek sekcie GpV 

SGF a smerníc SGF. 
SÚŤAŽIACI Vekové kategórie: GPV-Pohybové skladby(Juniori, Deti, 

Mladšie žiactvo, Staršie žiactvo, Seniori 
A, Seniori B, Zlatý vek,) 

 

PODMIENKY ÚČASTI Štartovné: pre členov SGF 5,- EUR cvičenec. Do 25 účastníkov z 
klubu štartovné 5,-, každý ďalší účastník 3,-. Pre skupiny, ktoré sa 
zúčastnia FPV ako jednou z podmienok na účasť na Festivale v 
zahraničí bude štartovné ,3.- cvičeniec 
pre nečlenov SGF 7,5 

OBLEČENIE Ľubovoľného strihu a farby, korešpondujúceho s charakterom 
skladby 

PROTESTY Podľa pravidiel FIG a súťažného poriadku SGF 
TITULY A CENY Každá skladba v svojej kategórii bude ocenená zlatou, striebornou 

alebo bronzovou medailou. Skladba s najvyšším počtom bodom 
získa titul "Absolútny víťaz", pohár a diplom. 
 



ČASOVÝ 
HARMONOGRAM 

SOBOTA 11.03.2023 
     Do 10:00 - Príchod a prezentácia 
9:00 - 11:00 - Tréning na ploche podľa harmonogramu (len 
priestorová skúška, bez hudby) 
10:00  Porada vedúcich skupín a rozhodcov 
11:00 - 16:00 - Festival pohybových skladieb 

 

 
                                                  	

C/ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
ORGANIZAČNÉ 
POKYNY 

Organizátor si vyhradzuje právo na nevyhnutné zmeny v časovom 
programe podľa počtu prihlásených pretekárok. Hudobný sprievod 
musí byť zaslaný online alebo nahraný na samostatnom CD s 
označením mena pretekárky, vekovej kategórie a klubu – spresní 
organizátor. Tréneri sú počas celej súťaže zodpovední za svoje 
pretekárky. Hladina akustického tlaku(hlasitosť hudby) nesmie 
presiahnuť 80dB pri frekfencii 1000 herz (Hz) 

POZNÁMKA Technické podmienky: Priestor: neohraničený s určením čelnej 
strany, parkety 
Čas: Choreografia do 15 cvičencov: do 3:30 min 
choreografia nad 15 cvičencov: do 6 min 
Časové rozpätie sa meria od prvého do posledného pohybu 
cvičenca s toleranciou +/- sec 
Súťažiaci: Skladby budú podľa veku cvičencov rozdelené do 
kategórií nasledovne: 
Deti: do  6 rokov 
Ml.žS 

ZÁVEREČNÉ 
USTANOVENIE 

Súťažiaci: 
Deti: do  6 rokov 
Ml.žiactvo: 7-10 rokov 
St.žiactvo: 11-15 rokov 
Juniori:       16-19 rokov 
Seniori A: 20-35 rokov 
Seniori B: 36-49 rokov 
Zlatý vek: 50+ 
Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek 
nadpolovičnej časti cvičencov v skupine. V prípade veľkého počtu 
prihlásených skupín v jednej vekovej kategórii bude táto kategória 
rozdelená na 2- veľké skladby a malé skladby. Každý klub môže v 
jednej kategórii prihlásiť max 2. skladby. Max. počet  skladieb je 50 

DOPING Zakázaný 
VÝSLEDKY Usporiadateľ zašle v elektronickej podobe na Se SGF a 

zúčastneným klubom ihneď po ukončení súťaže. Se SGF uverejní 
výsledky na stránke www.sgf.sk 

SPRACOVANIE 
OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb sa riadi 
NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 
ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie 
o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb zverejňuje 
usporiadateľ na svojom webovom sídle, prípadne sú dostupné vo 
fyzickej podobe v jeho sídle. Informácie o spracúvaní osobných 
údajov dotknutých osôb zo strany Slovenskej gymnastickej 
federácie sú zverejnené na webovom sídle www.sgf.sk v sekcii 
SGF – GDPR – ochrana osobných údajov. 


