Datum: 16.5.2018

ZAPISNIK
3 . redne seje Strokovnega odbora ritmične gimnastike,
ki je bila v torek, 8. maja 2018, ob 11.00 uri,
v prostorih Gimnastične zveze Slovenije, Koprska 29, v Ljubljani.

SEZNAM PRISOTNIH:
1. Alena Salauyova,
2. Alena Yakubouskaya,
3. Olga Mancevič,
4. Urša Cvetko Rebov,
5. Viktorija Rus.
Seja je bila sklepčna.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 2. redne in 2. korespondenčne seje SO RG.
2. Kratki pregled dogodkov marec - april 2018.
3. Poročilo SO RG za leto 2017.
4. Program razvoja množičnosti.
5. Pritožba GD Vrhnika.
6. Pregled tabele delegiranj na reprezentančna tekmovanja (maj – junij).
7. Razno
AD 1 Pregled zapisnika 2. redne in 2. korespondenčne seje SO RG
Vezano na točko Razno zapisnika 2. seje SO RG, napredovanje sodnic:
- Omogoči se napredovanje Tini Čas pri posameznicah s sojenjem na WC Kazan in
Viktoriji Rus pri skupinskih vajah s sojenem na enem FIG turnirju.
- Informativni sestanek s predstavniki klubov C programa se izpelje do konca junija
2018.
Sklep št. 1/7:
SO RG potrjuje zapisnik 2. redne seje SO RG in 2. korespondenčne seje SO RG.
(5 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH)
Sklep št. 1 je bil sprejet.
AD 2 Kratki pregled dogodkov marec - april 2018.
Predsednica SO RG Alena Yakubouskaya je podala kratek pregled dogodkov za obdobje marecapril 2018:
V tem obdobju smo imeli veliko tekmovanj, tako domačih kot mednarodnih.
Izpeljane so bili 4 domače tekme:
- Pokal SLO v skupinskih sestavah, Ljubljana (organizator KŠRG Šiška, vrhovna sodnica Alena
Yakubouskaya),
- 2.PT posameznic, Ljubljana (organizator KŠRG Šiška, vrhovna sodnica Andrea Žegarac),
- 1.PT skupinske sestave, Vrhnika (organizator GD Vrhnika, vrhovna sodnica Urša Cvetko
Rebov),
- 2.PT skupinske sestave, Ljubljana (organizator KRG TIM, vrhovne sodnice: Viktorija Rus in
Mojca Rode).
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Pred tekmovanji so bili izvedena krajša predavanja za sodnice.
Udeležili smo se GP v Kijevu, ker je Aleksandra Podgoršek dobila prve točke za uvrstitve v
obroču (10. mesto) in žogi (12. mesto). Nato smo se udeležili vseh 4 WC: Sofija (Aleksandra
Podgoršek in Aja Jerman), Pesaro (Iza Zorec in Anja Tomazin), Tashkent (Aleksandra Podgoršek
in AnjaTomazin) in Baku (Iza Zorec). Najbolj uspešna je bila Aleksandra Podgoršek v Taškentu,
ker se je uvrstila v finale s trakom in osvojila 6. mesto. Tudi na ostalih WC se je uvrstila v prvo
polovico in dobila točke na rang lestivici WC.
Uspešno zastopajo slovensko ekipo tudi mladinke, predvsem Brigita Krašovec, ki se je uvrstila v
finalih na močnih tekmovanjih FIG v Bakuju in Corbeilu in je bila zelo blizu medalj. Osvojila je
medalje v finalih na FIG tekmovanjih v Rigi, Dream Tim Cup in Auri Cup.
Naše reprezentantke so tekmovali še na FIG turnirjih v Rigi, Lisboni, Sofiji, Dream Tim Cup,
MTM-u, Auri cup v Zagrebu in Beolgradu.
Sklep št. 2/7:
SO RG je bil seznanjen s potekom dogodkov za marec in april 2018.
(5 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH)
Sklep št. 2 je bil sprejet.
AD 3 Poročilo SO RG za leto 2017 in programi 2018
Po navodilih GZS je Viktorija Rus pripravila poročila SO RG za leto 2017 in programi za leto
2018. Ugotovljenih je bilo nekaj tipkarskih napak pri poimenskih seznamih tekmovalk in
njihovo klubsko pripadnost.
Sklep št. 3/7:
SO RG sprejme poročila za leto 2017 in programi s popravki za leto 2018.
(5 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH)
Sklep št. 3 je bil sprejet.
AD 4 Program razvoja množičnosti
Svetlana Luzanova vodje trenerske komisije za 2. skupino in C programa je pripravila program
množičnosti. Potekala je razprava in izmenjava mnenj predvsem vezana na spremembe v
prihodnosti.
Program razvoja množičnosti se preimenuje v Program razvoja 2. skupine in C programa.
Sklep št. 4/7:
SO RG sprejeme Program razvoja 2. skupine in C programa za leto 2018. Za prihodnost se SO
RG zavzame za izdelavo celotne vizije razvoja obeh programov.
(5 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH)
Sklep št. 4 je bil sprejet.
AD 5 Pritožba GD Vrhnika
Dne 24. 4. 2018 je bila na GZS naslovljena pritožba GD Vrhnike na diskvalifikacijo tekmovane
skupine. Na to je bila pritožba posredovana predsednici SO RG Aleni Yakubouskaya Alena
Yakubouskaya je na kratko predstavila problematiko, ki se je pojavila na 2.PT skupinskih sestav
z dne, 21. 4. 2018 v ogranizaciji KRG Tim. Vrhovna sodnica na tekmovanju 2. skupine je bila
Mojca Rode. Na to točko je potekala daljša razprava.
Člen 4.2.10. Tekmovalnega pravilnika RG 2018 je dvoumno zapisan, zato v konkretnem
primeru je šlo za drugačno tolamačenje tega člena. Lahko se tolmči na dva načina:
- velja za celo sezono,
- velja za posamezno tekmo.
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V Tekmovalnih pravilnikih iz preteklih let so bili primeri dvoumno zapisanih pravil, vendar smo
vedno nastale problebne situacije reševali v prid tekmovalk.
Odgovornost za diskvalifikacijo ekipe GD Vrhnike mora prevzeti vrhovna sodnica. Če se je
odločila za tak korak, bi morala preveriti ali je še kakšna druga ekipa oz. tekmovalka v isti
situaciji.
Vse članice SO RG nasprotujejo diskvalifikacije ekipe GD Vrhnike, saj je bila v isti situaciji na
tekmi tudi še ekipa ŠDŠ, ki ni bila diskvalificirana. Za prihodno leto predlagajo, da se razmisli ali
je ta člen v Pravilniku potreben in da se odpre možnost tekmovalkam, da sodeljujeo poljubno v
posameznih programih - program posameznic, program skupinskih sestav in program
parov/trojic.
Sklep št. 5/7:
Diskvalifikacija skupinske sestave članice/mladinke GD Vrhnike se prekliče. Priznanja
tekmovalkam se podeli na DP v skupinskih sestavah 2018. Ostalim ekipam se rezultat na 2.
PT skupinskih sestav ne spreminja.
Ekipi GD Vrhnika in ŠDŠ se lahko udeležita DP s skupinsko sestavo in v programu parov/
trojic, vendar posamezna tekmovalka lahko sodeljuje na obeh DP (posameznice, skupinske
sestave) poljubno v dveh programih:
- individualna sestava + skupinska sestava
- individualna sestava + pari/trojice
- skupina sestava + pari/trojice
(4 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽANIH)
Sklep št. 5 je bil sprejet.
AD 6 Pregled tabele delegiranj na reprezentančna tekmovanja ( maj- junij )
Vodje programov za ČLA in MLA sta pripravili predlog za delegiranje tekmovalk (maj-junij)
2018). SO RG je bil predhodno seznanjen s predlogom. Predsednica SO RG Alena Yakubouskaya
je ponovno predstavila predlog. Imena tekmovalk za SI se določi po WC Portimao. Na podlagi
sprejetih kriterijev bo Viktorija Rus pripravila izračun za SI. Na predlogu ni bilo pripomb.
Sklep št. 6/7:
SO RG potrdi predlog delegiranj na reprezentančna tekmovanja (maj- junij).
(5 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH)
Sklep št. 6 je bil sprejet.
AD 7 Razno
-

-

Na podlagi prošnje strokovne vodje KRG Šiške Viktorije Rus in zdravniškega potrdila se
Eli Lipicer dovoli udeležbo na DP posameznic.
SO RG bo 9. 5. 2018 poslal odgovor Urši Pregelj na dopis z dnem 26. 4. 2018.
Urša Cvetko Rebov je pripravila obrazce za poročila z reprezentačnih tekem, priprav in
izobraževanj. Obrazce se začnejo uporabljati s 1. 9. 2018.
Prispela je prošnja KRG Tim za sodelovanje na sejah SO RG. Predstavnica KRG Tim je
vključena v trenersko komisijo za mladinke in kadetinje. SO RG naprošča KRG Tim, da
definira ketere teme jih konkrteno zanimajo. Prošnja se bo obravnavala na naslednji
seji SO RG.
Klub RG so prejeli seznami uvrščenih tekmovalk 1. in 2. skupine na DP posameznic.
Za Kamp v Obertaurnu sta se prijavili tekmovalki ŠK Favorit Asja Pučnik in Taša Jagodič.
SO RG potrdi prijavo obeh tekmovalk in trenerko Natalijo Belkino.
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-

-

Prijave za vse reprezentančne akcije se urejajo preko GZS in Alene Yakubouskaya.
Mojci Rode se pošlje pisno opozorilo, ker je osebno urejala prijave in ostalo
dokumentacijo na reprezentančna tekmovanja za tekmovalke KRG Tim .
Sodniški listki z domačih tekmovanj se shranjujejo na GZS eno sezno (od septembra
tekočega leta do septembra naslednjega leta).
Kontrolni trening pred EP za skupinsko sestavo in obe mladinki se izvede 15. 5. 2018 v
dopoldanskem času. Alena Yakubouskaya pripravi vabilo.
Press konferenca pred EP bo 28. 5. 2018. Gradivo pripravi Tina Čas.

Sklep št. 7/7:
SO RG se strinja s točkami razno.
(5 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH)
Sklep št. 7 je bil sprejet.

Zapisala:
Viktorija Rus
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