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Slovenská plavecká federácia 

Za kasárňou 1 

83103 Bratislava                     V Bratislave dňa 02.03.2021 

 

Vec: Žiadosť o opravu chybne pridelených výkonnostných tried na rok 2021. 

Vážený pán prezident, Vážená Rada SPF a sekcia Synchronizovaného plávania. 

Dňa 1.3.2021 boli na stránke SPF uverejnené „Športovo technické dokumenty 2021“ sekcie 

Synchronizovaného plávania. 

To, že sme ako oddiel Šk SYNCHRO Bratislava o.z. sekciou Synchronizovaného plávania neboli oboznámení 

s navrhovanými ŠTD 2021 pred podaním na Radu SPF, sme si už zvykli. Sekcia nás ako klub o ničom 

neinformuje. Dozvieme sa o všetkom až vtedy, keď je to uverejnené na stránke SPF, ako schválené. Bohužiaľ, 

potom sa už ťažko reaguje a členovia Rady SPF sú pri schvaľovaní „zavádzaní „ nepravdivými údajmi. 

Pozreli sme sa, ako boli udeľované výkonnostné triedy športovcov a zarazilo nás, že naše pretekárky majú 

pridelené VT iným kľúčom, ako ostatné pretekárky, prioritne v  kategórii Junior a Senior. 

V minulom roku 2020, boli v kategórii junior len jedny preteky, a to preteky v Technických elementoch, 

nakoľko sa plánované preteky Majstrovstvá SR (MEC CUP) koncom marca už neuskutočnili kvôli pandemickej 

situáci COVID-19. 

V kategórii senior boli preteky v Technických elementoch,  Majstrovstvá SR  a pre dva konkurenčné páry 

(Daabousová, Miškechová a Reichová, Pivarčiová) to bola ešte súťaž  WS v Paríži.   

Podľa schválených ŠTD pre RTC  2021 platia nasledovné pravidlá pre udelenie VT: 

Citujem:  „VT môžu byť priznané za dosiahnuté výsledky počas príslušného RTC 

a) v povinných figúrach pre kategórie MŽ a SŽ, 

b) v technických zostavách (sóla, páry, zmiešané páry, tímy) pre kategórie Juniori a Seniori. 

Pre pridelenie konečnej VT je potrebné získať minimálne dvakrát rovnakú priebežnú VT v príslušnej vekovej 

kategórii počas jedného RTC. 

V prípade, že sa športovec zúčastní len dvoch súťaží počas RTC, na ktorých dosiahne dve rôzne VT, bude mu 

pridelená nižšia VT.“ 
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Pozrime sa na pridelené VT reprezentantiek v kategórii Seniorky, ktoré sa zúčastnili WS v Paríži,  Daabousová, 

Miškechová, Diky, Reichová, Pivarčiová. Podľa ŠTD pre RTC 2021 im boli pridelené nasledovné VT: 
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Súťaže v roku 2020, kde bolo možné plniť kritériá  na pridelenie VT pre RTC 2021 seniorky 

  
WS Paríž 

zodpovedajúca 
VT 

MSR senior 
zodpovedajúca 

VT 

tech solo Daabousová 77,8096 I. 78,7065 I. 

tech solo Reichová 76,383 I. 74,6121 II. 

tech solo Diky neplávala Žiadna VT neplávala Žiadna VT 

        

Tech duo Miškechová, Daabousová  
Diky neplávala-náhradnička 77,1973 I. 77,6457 I. 

tech duo Reichová Pivarčiová 75,1442 II. 74,8615 II. 

tech duo mix Solymosyoví neplávali Žiadna VT 67,459 III. 

Diky Ch., Domčeková, Ďurišová, Mc Donnell neplávali Žiadna VT neplávali Žiadna VT 

technické elementy Daabousová Xxx xxx 84,08 nie sú 
hodnotiacim 
kritériom na 
pridelenie VT 

technické elementy Miškechová Xxx xxx 79,96 

technické elementy Diky CH. Xxx xxx 79,24/79,64 

Týmito výsledkami chceme povedať, že:  

- Podľa schválených RTC sa výsledky z MSR v technických elementoch nemôžu považovať za kritériá na 

pridelenie VT.  

- N. Daabousová má mať pridelenú  I. VT,  nie M VT, nakoľko technické elementy nie sú kritériom pre 

udelenie VT, navyše toto pridelenie nespĺňa ani pravidlo, že musí dosiahnuť 2x takýto výsledok. 

- Solymosyovci (tech duo mix) nemá mať pridelenú žiadnu VT, nakoľko absolvovali len jednu súťaž a tým 

pádom nedosiahli 2x. požadovaný výsledok. (Silvia mala v tech. sóle 63,86, čiže nemá VT) 

- CH. Diky, by vôbec nemala byť pridelená VT za seniorky, nakoľko neplávala na  žiadnej súťaži, podľa ktorej 

mohla byť hodnotená v technických zostavách. V ŠTD nie je definované, že náhradníčka, ktorá v roku 2020 

fyzicky neplávala žiadnu technickú zostavu, získava automaticky rovnakú VT.   

- Ostatným seniorkám / Domčeková, Ďurišová, Mc Donnell/, ktorým bola udelená VT II. resp.  VT III., bola 

táto VT rovnako pridelená neoprávnene, nakoľko sa v RTC 2020 nezúčastnil žiadnej seniorskej súťaže 

v technických zostavách. VT im boli tiež pridelené len na základe technických  elementov, ktoré nie sú 

kritériom pre udelenie VT. 

- V kategórii Juniorky, sa v RTC 2020 nekonali žiadne preteky v technických zostavách, čiže VT nemôžu byť 

podľa platných ŠTD pridelené. Pretekárka CH. Diky má neoprávnene udelenú M VT, nakoľko neabsolvovala 

žiadnu súťaž v technických zostavách. Aj v tejto kategórii boli VT pridelené len na základe súťaže MSR 

v technických elementoch, ktoré nie sú kritériom na pridelenie VT. V kategórii juniorky chýba pretekárka V. 

Reichová, čomu rozumieme, keďže neabsolvovala žiadnu juniorskú súťaž v technických zostavách.  

Na základe vyššie uvedeného vás žiadame, aby boli VT prehodnotené na základe dosiahnutých výsledkov 

a podľa schválených ŠTD pre RTC 2021, a následne zaktualizované aj na webovom sídle SPF. Zároveň vás 

žiadame o úpravu mailovej adresy klubu, ktorá vám bola zaslaná a v ŠTD nie je upravená. 

 

 

S pozdravom        Helena Allárová 
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