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JANUÁR  IKA - TIKA – Gymnastika /deti/       ses. Sovová 

   akrobatika – kladina - preskok 
    

FEBRUÁR 1. Sokolský ples            23.2. 

 Testy II.  /gymnastika deti/       ses. Sovová 
  

MAREC  Výročná členská schôdza         14.3.  
                      Olinka – Trampolínka /trojboj detí/              ses. Sovová  
  

    

APRÍL Šikulko 1-2-3 /trojboj detí v šikovnosti/            ses. Sovová 

                      Korešpondenčná súťaž detskej atletiky  ses.Hanuliaková 

   atletické preteky  - štadión 

   Seminár Nordic Walking   ses. Rybáriková 

  

 

MÁJ 1. sokolský športový memoriál                           3.5. 

 mesto Trenčín             župné podujatie  

 Stretnutie Sokolov na Bradle                              4.5. 

                            Pietna spomienka k 100. výročiu úmrtia M.R.Štefánika   

                      52.Jilemák – Rucanor cup                4.5.    
volejbalový turnaj        br. Malík 

                      Korešpondenčná súťaž detskej atletiky  ses.Hanuliaková 

   atletické preteky  - štadión 

 IKA - TIKA – Gymnastika II.       ses. Sovová 

   akrobatika – kladina - preskok  

Celoslovenský nácvik skladby na gymnaestrádu 25.5. 

   štadión Gajary          ses. Suchomelová 

 

 

JÚN   Korešpondenčná súťaž detskej atletiky  ses.Hanuliaková 

   atletické preteky  - štadión 

                            Opičia dráha – „Deň detí“ – hry a súťaže         ses. Sovová 

 Testy III.  /gymnastika deti/       ses. Sovová 
   Najrýchlejší chlapec, dievča mesta Trenčín          

atletické preteky žiakov           ses.Hanuliaková 

                      Medzinárodné sokolské stretnutie v Őetzi     7. – 10.6. 

(z kalendára svetového Sokola)                 Rakúsko

 Medzinárodný nácvik skladby na gymnaestrádu   2.6. 

   štadión v Ostrave         ses. Suchomelová 
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JÚL   16. svetová gymnaestráda                        7.7. – 13.7.             
                                  Dornbirn – Rakúsko           ses. Suchomelová 

    

 
AUGUST         Sokolský športový kemp – denný tábor         5.8. – 9.8. 

      ses. Sovová 

                                         ses.Hanuliaková   

 
SEPTEMBER Stretnutie sokolov na Veľkej Javorine                 14.9. 

       akcia župy 

                      Sokolský vietor do materských škôl          
                      podujatie pre deti MŠ mesta Trenčín                  predsedníctvo 

Opičia dráha I. – prekážková dráha       ses. Sovová 

    
 

OKTÓBER  Sokolská športová akadémia       19.10. 

   k 100. výročiu založenia Sokola v Trenčíne    predsedníctvo 

                      53.Jilemák – Rucanor cup     br. Malík      
volejbalový turnaj         

                         Testy I.            ses. Sovová

                  Korešpondenčná súťaž detskej atletiky  ses.Hanuliaková 

   atletické preteky  - štadión 

                           Sokolský diaľkarsky míting                   ses.Hanuliaková                         

                  atletické preteky žiakov      

 
 

NOVEMBER Korešpondenčná súťaž detskej atletiky  ses.Hanuliaková 

   atletické preteky  - telocvičňa 

                      IKA - TIKA – Gymnastika         ses. Sovová 
       

 
DECEMBER Korešpondenčná súťaž detskej atletiky  ses.Hanuliaková 

   atletické preteky  - telocvičňa 

   Šikulko 1-2-3 - /trojboj detí v šikovnosti/          ses. Sovová 
   Mikulášske hry a súťaže detí   ses.Hanuliaková 

                  ses.Sovová 

   Vianočné volejbalové stretnutie sokolov          br. Malík 


