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ZAPISNIK

1. redne seje Strokovnega odbora ritmične gimnastike,
ki je bila v ponedeljek, 8. Januarja 2018, ob 12.00 uri,
v prostorih Gimnastične zveze Slovenije,
Koprska 29, v Ljubljani.

SEZNAM PRISOTNIH:
1.
2.
3.
4.
5.

Viktorija Rus,
Alena Salauyova,
Alena Yakubouskaya,
Olga Mancevič in
Urša Cvetko Rebov.

Seja je bila sklepčna.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
AD 1

Konstituiranje SO RG
Ustanovitev komisij znotraj SO RG
Pregled zapisnika 24. redne seje SO RG z dne 13.12.2017
Razno
Konstituiranje SO RG

Predsednica SO RG, Alena Yakubouskaya po pozdravnem govoru predlaga, da bi ožji SO
sestavljalo pet članov. Kot mandatar predlaga, da ožji SO RG sestavlja:
1.
2.
3.
4.
5.

Alena Yakubouskaya, predsednica SO RG,
Viktorija Rus, podpredsednica SO,
Alena Salauyova, vodja individualnega programa (odgovorna za individualni program),
Olga Mancevič, odgovorna za skupinske sestave in
Urška Cvetko Rebov, odgovorna za program usposabljanja.

Vsi predlagani člani SO se strinjajo s svojim članstvom in soglasno sprejmejo.
Sklep št. 1/4:
SO RG se konstituira v predlagani obliki. Predsednica SO RG predlaga Strokovnemu svetu
GZS, da potrdi sestavo SO RG v sledeči sestavi:
- Aleno Yakubouskaya, kot predsednica SO RG,
- Viktorijo Rus, kot podpredsednico SO RG,
- Aleno Salauyovo, kot vodjo individualnega programa,

- Olgo Mancevič, kot vodjo programa skupinskih sestav,
- Urško Cvetko Rebov, kot odgovorno za program usposabljanja.
(5 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH)
Sklep št. 1 je bil sprejet.
AD 2 Ustanovitev komisij znotraj SO RG
Predsednica SO predlaga, da se znotraj SO ustanovijo posamezne komisije, glede na različne
strokovne naloge, ki bojo sestavljali širši SO RG in sicer:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Vodja komisije za članice (ind), Alena Salauyova
Vodja komisije za mladinke in kadetinje(ind), Ana Kokalj
Vodja komisije za skupinske vaje (čla in mla), Olga Mancevič
Vodja sodniške komisije, Špela Dragaš
Vodja komisije za usposabljanje, Urška Cvetko Rebov
Vodja komisije za A1 in C program, Petra Kamenšek

Vodji komisij si sami izberejo svojo ekipo, lahko opravljajo naloge tudi sami. Predsednica je z
vsemi predlaganimi člani opravila ustne pogovore in jim predstavila svoja pričakovanja. Vodji
komisij se pozove, da pripravijo program dela za leto 2018 do 1. 2. 2018, ki se bo potrjeval na
naslednji seji SO RG v mesecu februarju.
Princip delovanja SO RG:
-

Ožji SO RG (5 članov).
Širši SO RG-komisije (8 članov).
Po potrebi se lahko ustanovi dodatna komisija ali se ukine komisija, ki ne bo delovala.
Vodji komisij si sami sestavijo ekipo.
Članice komisij bodo vabljene na seje, ko bo na sporedu tematika, ki se nanaša na
njihovo področje.

Naloge podpredsednice:
- Nadomešča predsednico v primeru njene odsotnosti.
- Pripravi in vodi letni koledar akcij RG (kontrolira roke prijav).
- Usklajuje koledar akcij RG s koledarjem GZS.
- Pomaga predsednici pri pripravi planov, programov…
- Pripravi lestvico najuspešnejše športnice posamzenga leta.
Vodji programov reprezentanc (članic, mladink, kadetinj ter skupinskih sestav):
-

Pripravijta letni program, z jasno definiranimi cilji (opis trenutnega stanja in kaj se želi
doseči).
Spremljata delo in pripravljenost reprezentantk.
Pripravita kriteriji za uvrstitev v reprezentanco za leto 2019, uvrstitev na velika
tekmovanja kot so WC, EP in SP.
Pripravljata predloge za udeležbo na MT-jih.
Organizirata priprave reprezentantk, kontrolne in pregledne tekme.
Vodita evidenco rezultatov za posamezne reprezentantke.
Poročata SO RG o opravljenem delu.

Vodja sodniške komisije:
-

Pripravi program delovanja sodniške komisije za leto 2018.
Pripravi nov Pravilnik o sodniških aktivnostih v RG (star je potekel, morebitne
korekcije).
Vodi evidenco sodnic RG.
Izvajalcu tekmovanj nudi vsa potrebna navodila v povezavi s sojenjem (odgovorne
sodnice na domačih tekmovanj….).
Vodi evidenco sojenj na mednarodnih in domačih tekmovanjih.
Redno seznanja z novostmi v sodniškem pravilniku.
Pomaga pri organizaciji licenčnih seminarjev in usposabljanj za sodnice.
Pomaga pri formalnem strokovnem usposabljanju sodniškega kadra.
Poroča SO RG o opravljenem delu.

Vodja usposabljanja: (deluje v sodelovanju z vodji reprezentanc in vodjo sodnic)
-

Pripravi program usposabljanja za leto 2018.
Organizira izobraževanja in usposabljanja sodnic v sodelovanju z vodjo sodnic.
Organizira izobraževanja in usposabljanja trenerjev v sodelovanju z vodji reprezentanc
s področja vrhunskega športa in aktualne problematiki.
Uvedba sistema izobraževanja trenerjev reprezentantk?
Skrbi za program založništva (članke v reviji GZS).
Poroča SO RG o opravljenem delu.

Vodja A1 in C programa:
-

Pripravi program delovanja komisije za leto 2018.
Skrbi za popularizacijo in množičnost RG.
Poskrbi za ureditev statusa C programa na GZS.
Skrbi za evidenco A1 in C programa.

Sklep št. 2/4:
SO RG potrdi predlagane komisije in njihove predsednike.
(5 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH)
Sklep št. 2 je bil sprejet.
AD 3 Pregled zapisnika 24. redne seje SO RG z dne, 13.12.2017
Ugotavlja se, da so vsi sklepi realizirani.
Sklep št. 3/4:
SO RG potrjuje zapisnik 24. redne seje SO RG z dne, 13.12.2017
(5 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH)
Sklep št. 3 je bil sprejet.

AD 4 Razno
1. Pregled tekem
Viktorija Rus je pripravila okvirni pregled MT FIG, WC, SP in EP za leto 2018. Tabela s popravki
se pošlje vodjem komisij za ind. program in sk. sestavo, ki morajo do 15.1.2018 sporočiti
predsednici SO RG, katerih tekem se nameravamo udeležiti.
2. Sodnica leta 2017.
Urša Cvetko Rebov je pripravila izračun za sodnico leta 2017. Na podlagi sprejetega Sodniškega
pravilnika 2015-2017 je po izračunih sodnica leta postala Viktorija Rus.
3. Sklepna beseda predsednice SO RG Alene Yakubouskaye
Kot novo izvoljena predsednica si zelo želim, da bomo konstruktivno sodelovali pri celostno
skrbi za najboljši razvoj panoge RG v Sloveniji. Da bomo znali prestopiti okvire svojih klubov in
poskrbeli, da bo ritmika naredila korak naprej. Konkretno je moj 1. cilj dvig števila
kategoriziranih športnic, ker je od tega odvisno naše financiranje. Trenutno imamo zgolj en
perspektivni razred. Daljše časovno obdobje nimamo mednarodnega razreda in naj bo to naš
cilj v tem mandatu. Že dolgo časa si tudi želimo uvrstitev na OI. Do sedaj smo se uspeli uvrstiti
zgolj 2x na predolimpijski turnir. Naj bo tudi to naše vodilo.
V prejšnjem mandatu je zaživel projekt skupinskih sestav, v prihajajočem obdobju pa si želim
da bo tudi skupinska sestava dosegla odmeven rezultat na SP (12. mesto) ali EP. Moramo
poskrbeti tudi za povečanje števila registriranih športnic cca 20%. Izboljšamo lahko tudi
program usposabljanj in poskrbimo za boljšo promocijo in popularizacijo RG.
Sklep št. 4/4:
SO RG se s točkami razno strinja.
(5 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH)
Sklep št. 4 je bil sprejet.
Zapisala:
Alene Yakubouskaya

Alene Yakubouskaya
predsednica SO RG

