Datum: 13.3.2018
Št. dokumenta: 99/2018

ZAPISNIK
2. redne seje Strokovnega odbora ritmične gimnastike,
ki je bila v petek, 2. marca 2018, ob 11.30 uri,
v prostorih Gimnastične zveze Slovenije, Koprska 29, v Ljubljani.
Prisotni: Viktorija Rus, Alena Salauyova, Alena Yakubouskaya, Olga Mancevič in Urša Cvetko
Rebov.
Na seji so bile prisotne vse članice Strokovnega odbora RG (5/5) - seja je bila sklepčna.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
AD 1

Pregled zapisnika 1. redne seje in 1. korespondenčne seje SO RG.
Kratki pregled dogodkov (akcij) januar-februar 2018.
Programi za leto 2018.
Pravilnik o delovanju sodniške komisije 2018-2021.
Delegiranje na reprezentančna tekmovanja (marec-april).
Razno
Pregled zapisnika 1. redne seje in 1. korespondenčne seje SO RG

Predsednica SO RG Alena Yakubouskaya je seznanila članice SO z odstopom Petre Kamenšek,
kot vodje komisije za A1 in C program.
Predsednica SO RG je predlagala na mesto vodje komisije za A1 in C programa Svetlano
Luzanovo.
Sklep št. 1:
SO RG potrdi za vodjo komisije za A1 in C program Svetlano Luzanovo.
SO RG predlaga informativni sestanek s trenerji C programa in predsednico SO RG.
(5 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH) Sklep št. 1 je bil sprejet.
1. korespondenčna seja – naturalizacija ruske tekmovalke E. Vedeneeve. SO RG sprejel
program dela za E. Vedeneevo in podal mnenje in obliko sodelovanja.
Sklep št. 2:
SO RG potrjuje zapisnik 1. redne seje SO RG in 1. korespondenčne seje SO RG.
(5 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH) Sklep št. 2 je bil sprejet.
AD 2 Kratki pregled dogodkov (akcij) januar-februar 2018
Predsednica SO RG Alena Yakubouskaya je podala kratek pregled dogodkov za obdobje januarfebruar 2018:
- Kongres GZS 21.1.2018 v Ljubljani - licenčna predavanja za trenerje (izvajalka O. Mancevič),
licenčno predavanje za sodnice (izvajalka A. Yakubouskaya).
- Razglasitev športnika in sodnika leta 2017 v vseh kategorijah (21.1.2018).

- 1. PT individualno 10.2.2018 Ljubljana (organizator KRG ND). Vrhovna sodnica je bila Špela
Dragaš, ki je imela krajše predavanje pred tekmo in skrbela za pravilni potek tekmovanja.
Vpeljali smo tudi nove sodniške listke, ki jih je pripravila Urša Cvetko Rebov (GZS je poskrbela
za tisk).
- 24.2.2018 smo izvedli pregledni trening za članske in mladinske reprezentantke, kandidatke
za MEP in SP. Pregled je vodila vodja sodniške komisije Špela Dragaš, povabljene so bile vse
mednarodne sodnice.
- Na trening so bile vabljene:
 na predlog vodje za MLA Ane Kokalj: Brigita Krašovec, Ivona Vukičevič in Anja Mavrič
(treninga se ni udeležila, zaradi sanacije poškodbe).
 na predlog vodje za ČLA Alene Salauyove: Aleksandra Podgoršek, Aja Jerman, Iza Zorec,
Anja Tomazin in Špela Kratochwill.
 Trening je trajal od 9-14 uri. Pregledali smo vse sestave ter podali mnenje, ki bo v pomoč
trenerkam. Na koncu treninga je Špela naredila krajše predavanje za reprezentantke, s
poudarki osnovnih odbitkov.
- V tem obdobju smo se udeležili 2 MT - FIG v Askeru (NOR) in FIG v Budimpešti (HUN) ter
dosegli uvrstitve v finale in medalje. Udeležili smo se kvalifikacij za YOI, ker ni smo bili najbolj
uspešni (rezultat v 3/4 uvrščenih). Udeležili smo se tudi GP v Moskvi, ker smo dosegli uvrstitev
v 2/3 uvrščenih.
Sklep št. 3:
SO RG je bil seznanjen s potekom dogodkov za januar in februar 2018.
(5 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH) Sklep št. 3 je bil sprejet.
AD 3 Programi za leto 2018
Predsednica SO RG predlaga, da za leto 2019 vodje komisij programe pripravijo na enotnih
obrazcih.
 ČLA ind. (dopolniti pri ciljih: - Mednarodni razred, opredeliti termine priprav).
 Skupinske sestave (dopolniti cilje za EP 2018).
 MLA in mlajše kategorije (dopolniti pri kriterijih % vrednosti za domača in mednarodna
tekmovanja, določiti datum izbora tekmovalk letnika 2004-2006 za skupisnko sestavo).
 Program usposabljanja (dopolniti datume usposabljanj in izpopolnjevanj, pripraviti
obrazec za poročila iz tekmovanj, skupaj z vodji programov predlagati teme
usposabljanj in izpopolnjevanj).
 Sodniška komisija (dopolnitev Pravilnika o delovanju sodniške komisije).
 A1 in C program (vodja Svetlana Luzanova pripravi program do 20.3.2018).
Sklep št. 4::
SO RG sprejme programi s popravki za leto 2018.
(5 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH) Sklep št. 3 je bil sprejet.
AD 4 Pravilnik o delovanju sodniške komisije 2018-2021

Vodja sodniške komisije Špela Dragaš je pripravila spremembe in dodatke za Pravilnik o
delovanju sodniške komisije za obdobje 2018-2021:

- Lista C1 in C2 se doda funkcija linijske sodnice na domačih mednarodnih tekmovanjih.
- Tabela 6 - pri 2. skupini se doda 5 točk pri mednarodnih klubskih tekmovanjih.
Sklep št. 5:
SO RG pravilnik sprejme. Pravilnik se v elektronski obliki pošlje vsem sredinam RG.
(5 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH) Sklep št. 5 je bil sprejet.
AD 5 Delegiranje na reprezentančna tekmovanja (marec-april).
1.3.2018 je bila narejena definitivna prijava za EP 2018:
- INDIVIDUALJNO (2 MLA, 1 sodnik, 1 trener, 1 vodja ekipe (plača sam))
- SKUPINSKA SESTAVA (6 tekmovalk, 1 trener, 1 sodnik,1 fizioterapevt)
- POIMENSKA PRIJAVA SODNIC (individualno Špela Dragaš, skupinska sestava Tina Čas)
Vodje programov za ČLA in MLA sta pripravili predloge za delegiranje tekmovalk (marec-april
2018). Prijave so v prilogi.
Sklep št. 6:
SO RG potrdi prijave.
(5 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH) Sklep št. 5 je bil sprejet.
AD 6 Razno
1) Alena Yakubouskaya pripravi vlogo na IO GZS za sofinanciranje skupinske sestave v
enakem obsegu kot lansko leto.
2) Ni še znano financiranje s strani GZS za leto 2018.
3) Plačana je akontacija za EP 2018 – hotel 30% za skupinsko sestavo in individualno.
4) Izdal se je potni nalog za Špelo Dragaš za pregledni trening.
5) Startnina za YOI – GZS izstavi račun kluboma N. Dom in TIM.
6) Podano pozitivno mnenje SO RG na vlogo A. Jerman za izredno mesečno
sofinanciranje.
7) Napredovanje sodnic – SO RG je razpravljal o tej problematike. V prvi vrsti se omogoči
možnost napredovanja Tini Čas pri individualkah (2 sojenja), pri skupinskih sestavah pa
Viktoriji Rus (1 sojenje), Tina Čas (1 sojenje).
8) Organizacija domačih tekmovanj - pri izposoji sodnic iz drugega kluba (linijska sodnica)
– SO RG predlaga ceno honorarja 5€/h. Plača organizator tekmovanja.
Sklep št. 7:
SO RG se strinja s točkami razno.
(5 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH) Sklep št. 7 je bil sprejet.
Zapisala:
Alene Salauyova
Alena Yakubouskaya
Predsednica SO RG
PRILOGI:
Programi ČLA, MLA in mlajše kategorije, Skupinske sestave, Usposabljanja, Sodniška komisija,
Pravilnik o sodniškem delovanju in
Tabela delegiranja na MT (marec-april).

