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Dragi članovi hrvatske gimnastičke obitelji, 
  
još uvijek pod dojmom osvojene srebrne olimpijske medalje Tina Srbića na preči, naši gimnastičari/ke 
nastavili su nizati uspjehe na svjetskoj sceni. Na Svjetskom kupu u Koperu (Slovenija) Filip Ude osvojio 
je brončanu medalju (konj s hvataljkama), dok je Ana Đerek osvojila dvije srebrne medalje (tlo i 
greda) na istom natjecanju. Na Svjetskom kupu u Mersinu (Turska) Ana Đerek osvojila 
je srebrnu (greda) i brončanu (tlo) medalju te stekla titulu ukupne pobjednice Svjetskog Challenge 
kupa u sezoni 2020/2021 na ove dvije sprave. Filip Ude na istom natjecanju osvojio je brončanu 
medalju na konju s hvataljkama. 
 
U rujnu je završila i CRO-GYM liga 2021 koju je u muškoj sportskoj gimnastici ponovno osvojio Filip Ude, u 
ženskoj sportskoj gimnastici Ana Đerek, a u ritmičkoj gimnastici Lana Sambol. 
 
Nažalost, u proteklom periodu napustila su nas dva hrvatska olimpijca - Aleksej Demjanov (48) preminuo je 
u kolovozu, a Alojz Petrović (86) u rujnu. Alojziju Petroviću Hrvatski gimnastički savez u lipnju je dodijelio 
Nagradu za životno djelo. 
 
Hrvatski gimnastički savez dobio je domaćinstvo Vijeća Međunarodne gimnastičke federacije (FIG 
Council) koje će se održati u svibnju 2022. godine u Dubrovniku. Prvi put Hrvatska će biti domaćin 
sastanka Vijeća, kojem će prethoditi sastanak Predsjedništva te Izvršnog odbora FIG-e. Kroz tjedan dana 
u Dubrovniku će boraviti 50-ak ljudi iz najviših tijela FIG-e. 
 
Tijekom rujna, nakon podnesene ostavke dosadašnje glavne tajnice, gđe Ive Murat Koić, Skupština 
Hrvatskog gimnastičkog saveza izabrala je novu glavnu tajnicu HGS-a, gđicu Margaretu Jurčić, magistru 
ekonomije - područje računovodstvo i revizija. Glavni tajnik HGS-a izuzetno je važna, odgovorna i časna 
funkcija te vjerujem da će nova glavna tajnica profesionalno i dostojno predstavljati i zastupati 
hrvatsku gimnastiku. 
 
Pred nama je jesenska natjecateljska sezona koju će obilježiti Svjetsko prvenstvo u sportskoj i ritmičkoj 
gimnastici u Kitakyushu (Japan). Iako na navedenom prvenstvu neće nastupiti naši olimpijci Tin Srbić i 
Ana Đerek, navijat ćemo za naše gimnastičare/ke predvođene Filipom Udeom. 
 
Krenula su i natjecanja na razini regija te nas uskoro očekuje Prvenstvo Hrvatske u sportskoj i ritmičkoj 
gimnastici. Svim gimnastičarima/kama želim puno sreće i uspjeha, a organizatorima natjecanja želim 
da uspješno savladaju sve izazove s kojima se nose vezano uz sigurnu organizaciju natjecanja u ovim 
nezahvalnim pandemijskim okolnostima. 
 
S poštovanjem i uz sportski pozdrav, 
 
dr. sc. Marijo MOŽNIK 
Predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza 

 


