Datum: 11.7.2018
Št. dokumenta: 140/2018

ZAPISNIK
4 . redne seje Strokovnega odbora ritmične gimnastike,
ki je bila v četrtek, 21. junija 2018, ob 10.00 uri,
v prostorih Gimnastične zveze Slovenije, Koprska 29, v Ljubljani.

SEZNAM PRISOTNIH: Alena Salauyova, Alena Yakubouskaya, Olga Mancevič, in Viktorija Rus.
OPRAVIČENO ODSOTNA: Urša Cvetko Rebov.
DODATNO POVABLJENI:
Za obravnavo točke 6. sta bili povabljeni članici trenerske komisije: vodja mladinskega
programa, Ana Kokalj ter vodja programa A1, Svetlana Luzanava.
Seja je bila sklepčna.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 3. redne in 3. korespondenčne seje SO RG.
2. Kratki pregled dogodkov maj - junij 2018.
3. Finančna sredstva za leto 2018.
4. Svetovno prvenstvo 2018, WC Minsk in Kazan.
5. Izobraževanja-termini in tematika.
6. Tekmovalni pravilniki za leto 2019.
7. Razno
AD 1
-

Pregled zapisnika 3. redne in 3. korespondenčne seje SO RG
12. 6. je bil uspešno izveden sestanek s predstavniki klubov A1 in C programa o
nadaljnjem razvoju in strategije.

Vezano na točko Razno zapisnika 3. seje SO RG:
-

SO RG do sestanka ni prejel pisnega odgovora s strani KRG TiM o sodelovanju
(prisotnosti) na sejah SO RG. Pisni odgovor s strani SO RG bo pripravljen do konca
junija 2018.

Sklep št. 1/7:
SO RG potrjuje zapisnik 3. redne seje SO RG in 3. korespondenčne seje SO RG.
(4 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH)
Sklep št. 1 je bil sprejet.
AD 2 Kratki pregled dogodkov maj - junij 2018.
Predsednica SO RG, Alena Yakubouskaya je podala kratek pregled dogodkov za obdobje majjunij 2018:

- V obdobju maj - junij smo imeli najpomembnejša domača tekmovanja ter nekaj pomembnih
mednarodnih tekmovanj;
- DP v skupinskih sestavah, Maribor (organizator KŠRG Branik Maribor, vrhovna sodnica
Svetlana Luzanova in Viktorija Rus);
- DP individualno, Ljubljana (organizator KRG Moste, vrhovna sodnica Špela Dragaš).
Pred tekmovanji so bila izvedena krajša predavanja za sodnice.
- V začetku maja smo se udeležili dveh Svetovnih pokalov v Guadalajari (Aleksandra Podgoršek,
Anja Tomazin in skupinska sestava), ter Portimao (Aleksandra Podgoršek in Aja Jerman). Vse
tekmovalke so uspešno opravile s svojimi nastopi. Aleksandra Podgoršek je bila dva krat
deveta v Portimao (rezerva za finale), skupinski sestavi pa je uspelo brez napak izpeljati vajo z
obroči, za katero so prijeli prvič v letošnji sezoni oceno čez 15 točk.
- Konec maja - začetek junija pa je naša ekipa uspešno zastopala barve SLO na Evropskem
prvenstvu v Španiji. (MLA - Brigita Krašovec in Ivona Vukićević ter skupinska sestava). Obe
tekmovalki in skupinska sestava so svoje nastope opravile dobro, Brigita je bila blizu finala s
kiji, skupinska sestava pa je izpolnila zastavljen cilj, poseči po oceni čez 15 točk.
- Pred odhodom na EP je bil izpeljan planiran kontrolni trening. Prisotna je bila celotna ekipa
tekmovalk, trenerk in sodnic.
- Pred odhodom na EP je bila organizirana press konferenca.
- Dne 12.6 je bil sklican sestanek s sredinami A1 in C programa. Sestanek je bil konstruktiven,
nekateri sredine so podali pisne predloge, ustne predloge pa so zapisane v zapisniku sestanka.
Sklep št. 2/7:
SO RG je bil seznanjen s potekom dogodkov za maj in junij 2018.
(4 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH)
Sklep št. 2 je bil sprejet.
AD 3 Finančna sredstva za leto 2018
Predsednica SO RG je podala ustno informacijo o dodeljenih finančnih sredstvih za leto 2018
na GZS, in sicer:
- 16.517 € za individualni program
- 15.000 € za skupinsko sestavo
Predlagana delitev za individualni del:

ČLANICE- 70 %

MLADINKE- 30 %

SP – 100%

MEP- 100%
PREOSTANEK SREDSTEV

1. tekmovalka- 50 %

1. tekmovalka- 70 %

2. tekmovalka- 20%
3. tekmovalka- 15 %

2. tekmovalka- 30 %

4. tekmovalka- 15 %
*Tekmovalke so določeni na podlagi sprejetih kriterijev za MEP in SP.

Natančen znesek za vsako tekmovalko pripravi Alena Yakubovskaya. Za višino dodeljenih
sredstev bodo lahko matični klubi izstavili računi GZS.
Sklep št. 3/7:
SO RG sprejme predlog finančne delitvi za leto 2018.
(4 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH)
Sklep št. 3 je bil sprejet.
AD 4 Svetovno prvenstvo 2018, WC Minsk in Kazan
V ustnem predhodnem pogovoru predsednice SO RG Alenе Yakubovskе je bilo s strani Mojci
Rode podano zagotovilo o tem, da bo do 30.6.2018 definitivno znana odločitev o izredni
naturalizaciji Ekaterine Vedenejeve.
Zato se obravnava 4.t. dnevnega reda o ekipi za Svetovno prvenstvo ter WC v Minsku in
Kazanu preloži na sestanek SO RG 02.07.2018. Sestanek se sklicuje zaradi obravnave tej točki.
Dodatno iz sestanka 2.7.2018
Dokler niso urejene vse formalnosti v zvezi z državljanstvom Ekaterine Vedeneeve, njo ne
moremo prijavljati na uradne FIG tekme, kot slovensko državljanko. Poimenske prijave za WC
Minsk in WC Kazan pa so 18.7 in 16.7, zato se na ta dva pokala prijavi tekmovalke, ki so izpolnili
kriteriji za SP. WC Minsk Aleksandra Podgoršek in Anja Tomazin (sodnica: Alena
Yakubouskaya, trener: Alena Salauyova), WC Kazan Aja Jerman in Iza Zorec (sodnica:Tina Čas,
trener: Alena Yakubouskaya). Alena Salauyova mora kontaktirati A.Kokalj za Izo Zorec.
V primeru, da bo na uradni strani FIG vnesena sprememba licence iz ruske v slovensko
najkasneje do 3.8, bomo Ekaterini Vedeneevi omogočili nastop na WC Kazan.
Odločitev za ekipo SP v Sofiji smo preložili na 3.8 iz enakega razloga.
Sklep št. 4/7:
SO RG sprejme odločitev o prijavah za WC Minsk. Obravnava in odločitev o ekipi za WC
Kazan in za SP se preloži na sestanek SO RG 03.08.2018.
(4 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH)
Sklep št. 4 je bil sprejet.
AD 5 Izobraževanja- termini in tematika
Zaradi odsotnosti na seji Urši Cvetko Rebov se obravnava tej točki preloži na naslednjo redno
sejo.
Sklep št. 5/7:
Obravnava se preloži na naslednjo redno sejo SO RG.
(4 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH)
Sklep št. 5 je bil sprejet.
AD 6 Tekmovalni pravilniki za leto 2019
Do sestanka sta bila poslana dva pisna predloga in na seji podan en ustni predlog o
tekmovalnih pravilnikih za leto 2019. Potekala je dolga razprava. Krajši povzetki razprave:

1. skupina
- Koledar domačih tekmovanj bo pripravljen takoj, ko bodo znani termini WC, GP.
2.skupina
- Raspis za tekmovanje more biti objavljen mesec prej. Prijave za posamezno tekmovanje
morejo biti podane dva tedna prej. Žrebanje, vrstni red ter urnik tekmovanja more izvajalec
zagotoviti najkasneje 10 dni pred tekmo.
Na podlagi predlogov Viktorija Rus pripravi osnutek Tekmovalnega pravilnika za leto 2019
Sklep št. 6/7:
Tekmovalni pravilnik za leto 2019 se pripravi do naslednje redne seji SO RG, na kateri se bo
ponovno obravnava.
(4 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH)
Sklep št. 6 je bil sprejet.
AD 7 Razno
-

-

SO RG je pregledal in obravnaval zapisnik sestanka s predstavniki A1 in C programa ter
pisne priloge za spremembo Tekmovalnega pravilnika za leto 2019:
SO RG načrtuje pripravo dolgoročne strategije razvoja RG. V ta namen je bil sklican in
uspešno izveden sestanek članic SO s predstavniki klubov A1 in C programov
(12.06.2018). SO RG poziva vse sredine A, A1 ter C programa da se prijavijo v delavno
komisijo s ciljem priprave in izdelave strategije RG.
Predsednica SO RG je podala informacijo o možnostih plačila strokovnega kadra (en od
predlogov s sestanka 12.6.).
Predlogi iz sestanka 12.6., ki se nanašajo na sodniško problematiko bodo posredovani
vodje sodniške komisije Špeli Dragaš.

Drugo:
-

Ana Kokalj je podala informacijo o poskusnih treningih za izbiro tekmovalk v mladinsko
skupinsko vajo. Predlaga izvedbo treh poskusnih treningov v avgustu. Ana Kokalj
pripravi pisni predlog.

Sklep št. 7/7:
SO RG se strinja s točkami razno.
(4 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH)
Sklep št. 7 je bil sprejet.
Zapisala:
Olga Mancevič
Alena Yakubouskaya
Predsednica SO RG

