
 

 

 

KRITÉRIÁ 

Slovenskej plaveckej federácie 
pre zaradenie do Menného zoznamu 

Útvaru talentovanej mládeže SPF vodného póla 

na r. 2021 

1. Tieto kritériá stanovujú podmienky pre zaradenie športovcov do Menného zoznamu 

Útvaru talentovanej mládeţe Slovenskej plaveckej federácie vo vodnom póle (ďalej len 

“ÚTM SPF vodného póla”). 

2. Základným východiskom a účelom týchto kritérií je zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre 

športovú činnosť a prípravu športovcov zaradených do Menného zoznamu ÚTM SPF 

vodného póla. 

3. Vo vodnom póle bude podpora talentovanej mládeţe sústredená do centra spoločnej 

športovej prípravy na vopred určených miestach a termínoch, pričom náklady tejto 

športovej prípravy športovcov zaradených do Menného zoznamu ÚTM SPF vodného póla 

bude financovaná z príslušného percenta rozpočtu SPF určených pre ÚTM SPF vodného 

póla na základe Smernice o kritériách, účele a rozdelení finančných prostriedkov na rozvoj 

talentovaných športovcov zaradených do Zoznamu talentovaných športovcov SPF. 

4. Športovci vybraní na základe aktuálneho stavu výkonnosti sa budú na návrh manaţéra 

reprezentácie SR zúčastňovať na spoločnej príprave ÚTM SPF vodného póla v zmysle 

plánu, ktorý na návrh Výboru sekcie vodného póla schváli Rada SPF. Neúčasťou na 

jednotlivých podujatiach spoločnej športovej prípravy nevzniká športovcovi nárok na 

čerpanie náhrady podpory z dôvodu jeho neúčasti na spoločnej športovej príprave. 

5. Menný zoznam ÚTM SPF vodného póla sa ustanovuje pre kaţdý kalendárny rok vţdy ku 

1.1. príslušného kalendárneho roka. 

6. Do Menného zoznamu ÚTM SPF vodného póla sa zaraďujú športovci na základe 

dosiahnutého veku podľa bodu 7. a splnenia najmenej jedného z nasledujúcich (A, B) 

kritérií: 

ŢENY: 

A. účastníčka aspoň jedného vrcholového podujatia reprezentácií z r. 2019 resp.2020 a to: 

a) Majstrovstvá Európy Budapesť (HUN) 2020 

b) Majstrovstvá Európy U17 Volos (GRE) 2019 

c) Majstrovstvá Európy U15 Kirishi (RUS) 2019 

B. a)  účastníčka aspoň jedného reprezentačného VT resp. reprezentačného prípravného 

zápasu (turnaja) v roku 2019. 

b)  výber športovca podľa uváţenia hlavného trénera a taktieţ je rozhodujúci v prípade 

ţien vek 12 rokov a staršie a účasť v domácich súťaţiach a v zahraničných súťaţiach v prvej 

alebo druhej najvyššej súťaţi hranej v príslušnej krajine. 

 

 

 



 

 

 

MUŢI: 

A. účastník aspoň jedného vrcholového podujatia reprezentácií z r. 2019 resp. 2020 a to: 

 a) Majstrovstvá Európy Budapesť (HUN) 2020 

 b) Majstrovstvá Európy U17 Tbilisi (GEO) 2019 

 c) Majstrovstvá Európy U15 Burgas (BUL) 2019 

B. a)  účastník aspoň jedného reprezentačného VT resp. reprezentačného prípravného 

zápasu (turnaja) v r. 2019. 

b) výber športovca podľa uváţenia hlavného trénera a taktieţ je rozhodujúci v prípade 

muţov vek 12 rokov a starší a účasť v domácich súťaţiach a v zahraničných 

súťaţiach v prvej alebo druhej najvyššej súťaţi hranej v príslušnej krajine. 

 

7. Pre zaradenie do Menného zoznamu ÚTM SPF vodného póla je rozhodujúci v prípade ţien 

vek 12 - 23 rokov (pre rok 2021 ročníky 2009-1998), v prípade muţov vek 13 - 23 rokov 

(pre rok 2021 ročníky 2008-1998) a splnenie daných kritérií. 

 
 
 

Tieto Kritériá schválila Rada SPF dňa ??.??.2021 s účinnosťou od kalendárneho roka 2021. 


