
 
 

 
 

 
KRITÉRIÁ 

Slovenskej plaveckej federácie 
pre zaradenie do Menného zoznamu  

Útvaru talentovanej mládeže SPF synchronizovaného plávania  
  

1. Tieto kritériá stanovujú podmienky pre zaradenie športovcov do Menného zoznamu          
Útvaru talentovanej mládeže Slovenskej plaveckej federácie v synchronizovanom plávaní         
(ďalej len “ÚTM SPF synchronizovaného plávania”). 

2. Základným východiskom a účelom týchto kritérií je zabezpečiť čo najlepšie podmienky           
pre športovú činnosť a prípravu športovcov zaradených do Menného zoznamu ÚTM SPF            
synchronizovaného plávania. 

3. Do Menného zoznamu ÚTM SPF synchronizovaného plávania sa zaraďujú športovci vo           
veku od 10 do 23 rokov, ktorí: 

3.1. sú zaradení do Top Teamu SPF, 
3.2. sú zaradení do Top Teamu SPF talentovanej mládeže, 
3.3. sú zaradení do reprezentačných družstiev, 
3.4. splnili počas predchádzajúceho roka (od 01.01. do 31.12.) minimálne 1x bodové           

limity v povinných figúrach, prípadne technických zostavách príslušnej vekovej         
kategórie.  

4. Menný zoznam ÚTM SPF synchronizovaného plávania sa ustanovuje pre každý          
kalendárny rok vždy k 1.1. príslušného kalendárneho roka. 

5.  Bodové limity na zaradenie do ÚTM SPF synchronizovaného plávania: 

  

ÚTM SPF 
synchronizova
ného plávania 
vo vek. kateg. 

Vek 
športovca v 

predchádzajú
-com roku 

Počet bodov 

10 roční 9 rokov 50 bodov, FINA kategória 12 rokov a mladší 

11 roční 10 rokov 51 bodov, FINA kategória 12 rokov a mladší 

12 roční 11 rokov 53 bodov, FINA kategória 12 rokov a mladší 

13 roční 12 rokov 
56 bodov, FINA kategória 12 rokov a mladší alebo 
56 bodov, FINA kategória 13, 14 a 15 rokov 

14 roční 13 rokov 56 bodov, FINA kategória 13, 14 a 15 rokov 



 
 

 
 

15 roční 14 rokov 
56 bodov, FINA kategória 13, 14 a 15 rokov alebo 
61 bodov, FINA kategória Junior 

16 roční 15 rokov 61 bodov, FINA kategória Junior 

17 roční 16 rokov 61 bodov, FINA kategória Junior 

18 roční 17 rokov 
61 bodov, FINA kategória Junior alebo 66 bodov, 
FINA kategória Senior 

19 roční 18 rokov 
61 bodov, FINA kategória Junior alebo 66 bodov, 
FINA kategória Senior 

20 roční 19 rokov 66 bodov, FINA kategória Senior 

21 roční 20 rokov 66 bodov, FINA kategória Senior 

22 roční 21 rokov 66 bodov, FINA kategória Senior 

23 roční 22 rokov 66 bodov, FINA kategória Senior 

  
 

Tieto Kritériá schválila Rada SPF dňa 22.03.2017 s účinnosťou od kalendárneho roka 2017. 

 
 


