Datum: 5.10.2017
Št. dok.: 144/2017

ZAPISNIK
22. redne seje Strokovnega odbora ritmične gimnastike,
ki je bila v torek, 26. septembra 2017, ob 11. uri,
v prostorih Gimnastične zveze Slovenije, Koprska 29, v Ljubljani.
SEZNAM PRISOTNIH: Viktorija Rus, Alena Yakubouskaya, Mojca Rode in Olga Mancevič.
ODSOTNA: Urša Cvetko.
Na seji so bile prisotne štiri (4) članice od petih (5) članic SO RG – seja je bila sklepčna.

Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 21. redne seje.
2. Določitev datumov domačih tekmovanj za leto 2018.
3. Nacionalni tekmovalni pravilnik za leto 2018.
4. Informacija o porabi programskih sredstev RG 2017.
5. Razno

AD 1

Pregled in potrditev zapisnika 21. redne seje SO RG

Viktorija Rus je predstavila zapisnik zadnje redne seje SO RG, ki je bil tudi priložen
vabilu na sejo.
Sklep št. 1: Zapisnik 21. redne seje se potrdi.
(4 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH – sklep je bil sprejet)
AD 2 Določitev datumov domačih tekmovanj za leto 2018.
Po razpravi o določitvi datumov domačih tekmovanj za leto 2018, so članice SO RG
oblikovale sledeči skupni predlog:
Tekmovanja v skupinskih sestavah:
10.2. ali 11.2.
10.3. ali 11.3.
21.4. ali 22.4.
19.5. ali 20.5.

pokal Slovenije
I. PT
II. PT
DP

Tekmovanja posameznic:
17.2. ali 18.2.
24.3. ali 25.3.
16.-17.6.
???

I. PT
II. PT
DP
pokal Slovenije

V nadaljevanju je sledila še razprava o postavitvi kriterijev za dodelitev izvedbe
posameznega tekmovanja. Ker je potrebno postaviti dobre in jasne kriterije, se
predlaga, da se 3.10.2017, ob 12 ur, v Gimnastičnem centru, skliče sestanek SO RG
samo na to temo.
Sklep št. 2: Datumi domačih tekmovanj, skupaj s kraterji, morejo do biti 16.10.2017
pripravljeni in posredovani klubom RG. Na osnovi tega bodo klubi lahko kandidirali
za izvedbo domačih tekmovanj.
(4 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH – sklep je bil sprejet)
AD 3

Nacionalni tekmovalni pravilnik za leto 2018

Urša Cvetko Rebov pripravi program za 1. in 2. tekmovalni skupini. Predlog ob uvrstitvi
3. skupine v nacionalni program je bil podan že lani, vendar do dokončne realizacije
tega ni prišlo. Zato SO RG poziva Petro Kamenšek (pobudnico tej spremembe) ter
Mojco Rode, da oblikujete dokončni predlog za obravnavno na SO RG, s tem, da bi se
uvrstila 3. Skupina v nacionalni program že leta 2018.
Sklep št. 3: Urška Cvetko pripravi predlog za 1. in 2. Skupini. Petra Kamenšek in
Mojca Rode pripravita predlog za uvrstitev 3. skupine v nacionalni program.
Predstavljen bo končni nacionalni pravilnik za vse tri skupine skupaj.
(4 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH – sklep je bil sprejet)
AD 4

Informacija o porabi programskih sredstev RG 2017

Viktorija Rus ustno obrazloži porabo programskih sredstev RG v letu 2017.
Sredstva za mladinke za leto 2017 (posamezni program) znašajo 1.442,00 €. Predlog
porabe teh sredstev:
1. Izvedba reprezentančnih priprav za tekmovalke letnikov 2003-2004 (oktobernovember). Maksimalni znesek 1.200,00 €
2. Preostanek denarja, za že realiziran tekmovalni program v letu 2017, se
refundira prvi mladinki po lestvici v letu 2017, Lari Pikovnik.
Sklep št. 4: Prične se z organizacijo priprav. Po zaključku priprav se naredi poročilo in
preostanek denarja se nameni Lari Pikovnik.
(4 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH – sklep je bil sprejet)

AD 5

Razno

 SO RG je bilo predloženo zdravniško potrdilo reprezentantke Eli Lipicer, kot
opravičilo njene odsotnosti na DP 2017.
 A.Yakubovska je predstavila vabilo na reprezentančne priprave mladink (20032004 letnik rojstva).
 O. Mancevič je predstavila vabilo na treninge za izbor v reprezentanco
skupinskih sestav tekmovalk (2003 in starejše).
 Potrdi se ekipa za MT Gent (BEL).
 Seminar usposabljanja za trener RG: vsaka udeleženka seminarja prejme
gradivo - knjigo (avtorica dr. B. Vajngerl) v vrednosti 15 €. Strošek je vštet v
kotizacijo semenarja.
Sklep št. 5: SO RG sprejme predstavljene zadeve pod točko razno.
(4 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH – sklep je bil sprejet)

Zapisala:
Olga Mancevič

Viktorija Rus
predsednica SO RG

